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JERUZALĖ, Izraelis. — Nab
lus miesto meras Bassam šaka 
(Shaaqa) Izraelio karo komen
danto suimtas ir bus išsiųstas iš 
Izraelio okupuotos kairiojo Jor
dano upės kranto srities. Paaiš
kėjo, kad meras šaka dalyvavo 
kovose prieš Izraelį ir vieno už
puolimo metu žuvo daug žmo
nių. Nablus miesto savivaldybės 
nariai protestavo prieš išrinkto 
mero suėmimą. Befto, aštuoni 

. kitų Izraelio miestų-merai svars
to, ką jie rengiasi toliau daryti.
Vieni yra pasiryžę atsistatydin-. kad vietnamiečiai daugiau nesi- 
ti, solidarizuodami su atstatytu vefš į Kinijos žemes. Besitrau- 
meru, o kiti pataria palaukti ir j kiant Kinijos kariams, į Kiniją 
tiktai tada spręsti, kas geriausia' atbėgo didokas būrys vietnamie- 
būtų arabams padaryti. Visoje i čių ir Kambodijos gyventojų, 
okupuotoje zonoje pradėjo kilti j Iš viso šių tremtinių dabar ^Ki- 
nerimas. Arabai nepatenkinti 
žydais. j .

KARO KOMENbANTAS

' TvirtfttemaL kačE Nablus apy
linkės karo komendantas sek
madienį iškvietė Nablus miesto 
merą šaką į savo kabinetą, per- 

✓ skaitė jam karo komendanto 
Įsakymą ir nutarė jį ištremti.

Pirmiausia protestą pareiškė 
70,000 Nablųs gyventojų) o vė
liau susižinojo kiti 8 didesnių 
miestų merai ir rengiasi visi at- 
šistatydinti iš pareigų. Norinčių 
atsistatydinti merų tarpe yra ir 
Gazos bei jos apylinkės meras.

Iki šio meto Izraelis buvo ra
mus, bet paskutinėm savaitėm 
pastebėta agitacija ir nerimas 
arabų tarpe.'Izraelio>karo vadai 
leido vietos arabams laisvai 
rinkti savivaldybės pareigūnus. 
Izraelio kariai nesikišo į rinki
mus. Daugumoj, žinoma,' išrinko 
arabus nacionalistus-, kurie da
bar rūpinasi išsilaisvinimo rei
kalais.

— Kalifornijos gub. E. Brown 
prašo amerikiečius būti vienin
giems Irano problemų atžvilgiu.

pardavinėjimą Amerikai, visas 
kraštas turės taupyti" gazoliną.

— Denveryje suimtas 21 me
tų iranietis Afšin šarlati. Jis nu
šovė 15 metų berniuką. ,

— Buvęs prezidentas Richard 
Nixon ieško ofiso New Yorke. 
Ieškos pigesnio buto.

- Šešios Korteso atstovės. vokaciįoms Jis taipgi pranešė> 
rengias, vykt, i Vietnamą, kad sustabdoma „aftos preky- 
stebės maisto dalinimą.

Lapkričio 13: Pranciška, Va
lentinas, Grožilė, AlyVė, Gyvai- 
nė, Narvydas, Eikintas.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:33.

Oras visus, saulėta*.
* » .*.*■ ■* -w *• •* > ■

Kinija gaus dvidešimt 
milijony dolerių

NEW YORK, N.Y. — Jungti
nės Tautos paskyrė dvidešimt 
milijonų dolerių Kinijos vyriau
sybei, kad padėtų karo metu į 
Kiniją atbėgusiems 215,000 viet
namiečių. Karo metu kiniečiai, 
gindami savo sienas, buvo įsi
veržę į Vietnamo teritoriją. Ki
niečiai vėliau atšaukė savo ka
ro pajėgas, gaudami prižadą,

nijoje yra ketvirtadalis milijo
no. Kiniečiai juos maitino, bet 
ateityje jiems darosi sunku iš
maitinti tokį didelį vietnamie
čiu skaičių, 

-- "G;

Lenkijoje suėmė 
20 disidentų

VARŠUVA, Lenkija. — Poli
tinė lenkų policija praeitą sa
vaitgalį visoje Lenkijoje suėmė 
30 lenkų disidentų, kurie veikė 
prieš dabartinę Lenkijos vyriau
sybę ir dabartinę santvarką. 
Lenkų politinę policija labai 
gerai informuota apie visas 
grupes, kurios veikė popiežiaus 
lankymosi metu .ir tebeveikia 
dar ir šiandien.

Areštai pravesti Varšuvoje, 
Krokuvoje ir Gdanske. Pirmon 
eilėn policija suėmė dešimt Len
kų Savisaugos lygos narių. Po 
visą kraštą yra išsiblaškiusi 
Savisaugos lyga. Policija suėmė 
svarbesnius šios grupės veikė
jus, palaikiusius gana glaudžius 
ryšius. Kalėj iman buvo nuvežta 
dešimkė ir dar dešimt šios gru
pės narių buvo suimta prie Šv. 
Jono katedros.

Visi šie suko Lenkijos nepri
klausomybės ratą. Dabar bus

- Tranui sustabdžius naftos sekama, ar, kartais nesustos 
A___-i—J lenkų nepriklausomybes veiki

mas.

JAV nepirks naftos 
iš Irano

Pirmadienį 1 vai. popiet pre
zidentas kalbėjo per radiją ir 
televiziją. Jis pranešė amerikie
čiams apie sunkią amerikiečių 
padėtį, bet nekeis Amerikos po- 
Itinių principų ir nenusileis pro-

i ba su Iranu. ■ •
Iš Irano perkamas mineralinis 

aliejus sudaro apie 5% visos 
importuojamos naftos.

— Amerikiečiai turi išmokti 
vartoti truputį mažiau naftos, — 
vakar pareiškė prezidentas Car- 
teris sayo-kalboje per televiziją.

— Pastebėta, kad Amerikoje 
daug sveriantiems, vyrams ar 
moterims .sunkiau gauti nuola
tinį darbą. .

Amerikos Lietuvių tarybos suvažiavimo prezidiumas (iš kairės): dr. V. Šimaitis, Teod. 
Blinstrubas, dr. J. Valaitis, dr. L. Kriaučeiiūias, inž. G. Lazauskas. Pov. Dargis. Kalba 
inž. V. Pautienis. ; G. (C. Genučio nuotrauka)

BOLIVIJOJE TARĖSI KARIUOMENĖS,
PARLAMENTO IR UNIJŲ ATSTOVAI
APTARĖ GALIMYBES LIKVIDUOTI NEPOPULIARŲ 

PULKININKO A. NATUSCH PERVERSMĄ

LA PAZ, Bolivija. — Praeitą 
sekmadienį Bolivijos kariuome- 
nės, parlamento ir unijų atsto
vai tarėsi, kaip greičiau lik
viduoti nepopuliaraus pervers
mo pasekmes. Nė viena pusė 
nenori nusileisti, bet visi pripa
žįsta, kad karių perversmas bu
vo bereikalingas. Dabar svars
tomos priemonės, kokiu būdu 
galima perversmą likviduoti ir 
grįžti prie demokratinės tvar- 

.kos. Pagal taisykles, pulkinin
kas Natusch turėtų būti atiduo
tas karo teismui. To reikalauja 
kariuomenės vadai, nepritarę 
perversmui, o dabar reikalauja, 
kad pulk. Natusch, vyriausias 
perversmo organizatorius, būtų 
baudžiamas. Bet kiti kariuome
nės vadai nenori pulkininko ati
duoti teismui.

Tačiau buvęs karo ministeris 
mano, kad pulk. Natusch turėtų 
būti teisiamas, nes perversmo 
metu žuvo apie pora šimtų žmo
nių. Daugelis sužeistųjų guli 
ligoninėse.

NIEKAS NEPRIPAŽINO 
NATUSCHO VALDŽIOS

Bolivijos pulk. Natusch Busch, 
išvaikęs parlamentą ir pasiskel
bęs krašto prezidentu, iki šio 
meto dar nebuvo iškėlęs kojos 
iš vadinamo Quemado prezi
dentūros rūmų. Prezidentūrą 
saugo Bolivijos tankai, pėstinin
kai ir aviacija. Pulk. Natusch 
užsibarikadavo Quemado rū
muose. niekur neišeina, bet ne
pajėgia susitarti dėl valdžios 
pripažinimo. Jo pirmoji klaida 

. buvo leisti išvaikytam parla
mentui susirinkti; Jis išsiuntinė
jo užsienio valstybėms praneši
mą apie perversmą ir jo suda
rytą valdžią, bet niekas jo val
džios nepripažino.

— Du prancūzai negali išlįsti 
iš nuskandinto varpo 425 pėdų 
gilumoje. Juos nelaimė ištiko 
Ganos vandenyse.

Manoma, kad Amerika su
stabdys ryžių ir kviečių parda
vimą Tranui. ? t;• .. ...

LibaneTsuėmė 50 
iraniečiu

BEIRUTAS, Libanas. — Apie 
šimtas sufanatizuotų Irano stu
dentu sekmadieni įsiveržė i 
Amerikos ambasados kiemą ir 
bandė įsiveržti i vidų. Jiems bu
vo uždarytos ambasados durys 
ir pašaukta pagalba.

Tuojau prie Amerikos amba
sados atsirado Sirijos karių da
linys, kuris išprašė kieme bu
vusius Irano studentus. Dalis 
studentų, pajutę atvykusius ka
rius, spruko laukan, bet kieme 
buvusius iraniečius kariai su
ėmė ir išvežė apklausinėjimui. 
Jie norėjo pačiupti kelis ame
rikiečius ir reikalauti, kad būtų 
atiduotas šachas Teherano val
džiai. Amerikos ambasadų ir 
konsulatų tarnautojams įsakyta 
būti apdairiems, kad Irano jau
nimas nepagrobtų amerikiečių 
ir vėliau nešantažuotų.

Kiniečiai pardavinėja

PEKINAS. Kinija. — Kinijos 
policijai pavyko juodojoje rin
koje sučiupti šešis pirklius, par Į 
davinėjančius Kinijos teismų 
protokolus. Kaip tie teismų po
sėdžių užrašai galėjo patekti į 
rinką, tuo tarpu dar neaišku, 
bet policija ir vyriausybė labai 
susirūpinusi šitokia prekyba.

Kinijoje buvo skelbiami 
tai teismo sprendimai, bet 
kad jie neskelbė protokolų, 
riuose užrašomi liudininku 
reiškimai apie teismo eigos 
dijimus. Policijai pavyko nusta
tyti, kad jau parduoti 800 teis
mų užrašai, kur buvo svarsto
mos svarbios bylos. Suimtie
siems bus ruošiama byla, bet 
pirma bandys išaiškinti, kaip 
tie protokolai galėjo patekti 
į jų rankas.

tik- 
nie-

pa- 
liu-

-r Kvebeke. Kanadoje, suim
tas vienas prancūziškai kalban
tis jaunas kunigas, pardavinė
jęs rusams valstybines paslap- 
stis. Jį suėmė Kanados policija.

Seks įvažiuojančius 
iraniečius

WASHINGTON, D.C.— Im-/ 
racijos komisionieriams įsakyta 
atidžiau sekti įvažiuojančius 
iraniečius. Paaiškėjo, kad ne
matoma ranka pradėjo daryti 
įtak , į Irano jaunimą, besimo- 
kir antį JAV-se. Keturi jauni 
Irano studentai nnm: ■> pagrobti 
Minnesotos r" -ruatorių šanta
žo sumet’- ' ,-s. Jiems atrndč, 
kad jir, turėdami gub*3' .atorių 
savo rankose, gal? reikalauti 
atiduoti šacha j-ubernatoriaus 
rūmų sargai pajuto pavojų ir 
suėmė visus įsibrovusius nepra
šytus svečius^

Buvo demonstracijų Washing
tone. New Yorke. Kalifornijoje 
ir Texas valstijoje. Šacho reika
lauja t;k iraniečių grupė, bet 
jie gali naudoti šantažą ir pada
ryti žalos Teherano ambasadoje 
suimtiems amerikiečiams.

Kviečia demokratus 
remti Carterį

CHICAGO, Ill. — Merė Jane 
Byme pasižadėjo remti senato
rių Edward Kennedy, bet įta
kingas demokratų partijos vei
kėjas, buvęs gubernatoriaus pa
vaduotojas Neil Hartigan pa
reiškė. kad jis raginsiąs Illinois 
gyventojus balsuoti už preziden
tą Jimmy Carter.

Hartigan \ra įsitikinės, kad 
Carter y.a se esnis prezidentas, 
negu 1 Kmnedy. Jam atrodo, 
kad didelė demokratu dauguma 
balsuos už Carterį. Hartigan yra 
pasiryžęs susižinoti su įtakin
gesniais demokratais ir organi
zuos rinkiminę kampaniją.

Hartigan yra įsitikinęs, kad 
merė gali gauti Kennedžiui dalį 
balsų pačioje Chicagoje, bet už 
Chicagos ribų gyvenantieji de
mokratai balsuos už Carterį. de
mokratų partijos vadą.

— Kalifornijos gubernatorius 
Edmund Brown skundžiasi, kad 
niekas nenori duoti jam pinigų 
rinkiminei kampanijai.

— Chicago CTA traukinėlis 
užmušė 57 metų amžiaus mote
rį June Carter.

— Kitos Amerikos automobi
lių gamybos bendrovės nepaten
kintos duodama Chrysler korpo
racijai didele pąskolk;’

TEHERANAS, Iranas. — Pa
gal mulos Chomeini įsakymą. 
Islamo taryba sekmadienio va
kare paskelbė^ visų iraniečiu 
penkių .dienų bado streiką. Ira
niečiai yra pasiryžę gauti šachą 
Rėza Pahlevi iš Amerikos, bet 
JAV vyriausybė informavo Ira
ną. kad amerikiečiai šacho Ira
no vyriausybei neišduos. J*s at
vyko į JAV gydytis, todėl kal
bos anie šacho suėmimą ir išda- A
vimą negali būti.

i

Tada. Irano vvriausybė šiek 
tiek modifikavo iraniečių bado 
streiką. Pats mula Chomeini. 
norėdamas išvengti nesusiprati
mų. leido iraniečiams šio strei
ko metu valgyti tiktai kartą į i 
dieną. Badaus Irano vyriausy
bės nariai, kariai, įvairūs parei
gūnai. Islamo mulos mano, kad 
bado streikas paveiks amerikie
čius. Tuo tarpu iš Washingtono 
ateinančios žinios sako, kad 
JAV vyriausybė, net ir badau
jant iraniečiams, Irano šacho 
Irano vyriausybei neišduos.

Tuo tarpu Islamo taryba at
šaukė Irano kariuomenės sar
gybas nuo Amerikos ambasados. 
Liko tiktai ginkluoti studentai, 
kurie prižiūri ambasadon surink
tus Amerikos piliečius. Amba
sadon buvo užėjęs popiežiaus 
atstovas. Jis kalbėjosi su keliais 
amerikiečiais. Jie yra kankina
mi nežinios. Nežino, koks bus 
u 1 kūnas. Irano studentai su 

jais mandagiai elgiasi, jų ne
skriaudžia, bet neaiški ateitis 
neduoda ramybės.

Keli amerikiečiai pasirašė pe
ticiją, kad dabar su’mti keli 
amerikiečiai buvo žiauriai tar
domi, bet dabar jau palikti ra
mybėje.

Irano vyriausybė atšaukė ka
rius nuo ambasados, nes ji yra 
Įsitikinusi, kad amerikiečių gy
vybei pavojaus jau nebėra. Po
piežiaus atstovas, atėjęs į amba
sadą. apramino suimtuosius ir 
užtikrino, kad dabartinė Irano 
vyriausybė amerikiečius išlei
sianti.

Mula Chomeini nepriima už
sienio diplomatų, jeigu jie nori 
kalbėtis apie amerikiečius. Jis 
leidžia Islamo tarybai spręsti 
visus svarbiausius klausimus. 
Tvirtinama, kad jis asmeniškai 
Įsakęs leisti vieną kartą į dieną 
bado dienomis valgyti. Chomei
ni mano, kad iraniečiai, paba
davę visas penkias dienas, pra
dės sirguliuoti, todėl jis Įsakė 
bent vieną kartą pavalgyti.

BEIRUTAS. Libanas. — Pra
eitą sekmadienį didelė grupė 
Irano studentu, besimokinančiu 
Sirijoje, buvo įžengę į JAV am
basados kiemą.

Studentai reikalavo, kad JAV 
New Yorke besigydantį šachą 
atiduotų iraniečiams, o šie nusi
gabentų šachą į Teheraną ir ten 
jį teistų. Amerikos ambasados 
tamautojaf iraniečių neįleido 
į JAV ambasadą, bet jie nepa
jėgė sulaikyti studentų minios, 
įsiverpusios į ambasados kremą.

Kinijos studentai grūmėsi 
su Pekino policija

PEKINAS. Kinija. — Sekma
dienį virš 50 miesto policininkų 
turėjo konfrontacija su sostinės 
disidentais bei gyventojais. Jie 
buvo susirinkę prie vadinamos 
Demokratinės sienos, ant kurios 
gali išreikšti raštu savo nuomo
nę. Policija areštavo 19 metų 
rašytoją Long Chungqing ir dar 
tris ar daugiau asmenų. Buvo 
platinama disidento Wei -Jing
sheng kalba jam suruoštame 
teisme.

Oficiali Kinijos žinių agentū
ra Xinhua pranešė, kad Sichuan 
provincijos gubernatorius Zhao 
Zyang pareiškė abejojimą Mao 
stiliaus komunizmu ir savo kal
boje visai nutylėjo Markso bei 
Engelso ekonomines teorijas. 
Jis yr.' politbiuro narys ir lai
komas kandidatu pakeisti 75 m. 
turintį vicepremjerą Deng Xiao
ping.

Atleidžia iš darbo Bridge* 
porto apyl. politikierius
CHICAGO. III. — Lietuviams 

gerai žinoma Bridgeporto apy
linkė buvo žinoma miesto gy
ventojams. nes čia gyveno ilga
metis miesto meras Richard J. 
Daley, o' iš 44.000 gyventojų tu
rinčio U Wardo miesto darbus 
turėjo apie 2.000 asmenų. Išrin
kus miesto merės pareigoms 
Jane Byrne, daugelis ilgamečių 
rrtiesto pareigūnų atleista. Mies
to valdybos stebėtojai tvirtina, 
kad dar daugiau bus atleistų. 
Jie buvo ištikimi partijos parei
gūnai ir buvusio mero R. J. Da
ley draugai.

Politiniai stebėtojai bei žino
vai tvirtina, kad merė J. Byrne 
tais atleidimais nori pakenkti 
Illinois senatoriui Richard M. 
Daley. 11 Wardo komiteto pir
mininkui ir galimam kandida
tui miesto mero pareigoms 1982 
metų rinkimuose.

— Kambodijoje trūksta mais
to. bet labai sunku jį ten nu
vežti. Jis turi eiti per Tailandą, 
nes tiktai ten veikia dideli aero
dromai.

A’' ’ < - ambasados kieman
.įsiems studentams buvo 

liepta d’ngti iš kiemo, o kai jie 
atsisakė, tai atvykusi policija 
juos susisodino Į sunkvežimius 
ir visus išvedė į policijos cent
rą. Ten jie buvo apklausinėjami 
ir užtvertos bylos.

WASHINGTON. D.C. — Visa 
eilė užsienio ambasadų, atsto
vaujančių savo valstybes Tehe
rane. aiškino naujai Islamo ta
rybai pavojų, kurį sukels amba
sados grobimas. Valdžia neturė
jo jokios teisės grobti Amerikos 
ambasados. JAV gali ruoštis į 
karą dėl ambasados. Nauja Is
lamo valdžia nekreipdią daug 
dėmesio į įspėjimus.

i



\ TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus pi-ri-ikimuf 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. “OBCLINfi KEPENŲ LIGA I

Kepenys yra gyvybei būtinas organas. 
Alkoholis net trejopai kepenis susirg- 
d:na ir neretai numarina gėrėją.

(Harold J. Fallon, M.D.)
įvj’rhalkoholio sukeltos ir alkoholinis kepenų susiraukš- 

kepenų ligos pasitaiko' ameri- Įėjimas — cirosis (cirrhosis), 
kiečių gėrėją t irpė. Alkoholine Kad šitas ligas apturėtum, rei- 
kepenų liga suserga ne tik tie kia atsakančiai gerti kai kurį

.šaukštas sukapotų svogū*ar 1
DU,

neatsiektas gėris. Kada kitos ti
kinčiųjų ir bedievių organizaci
jos pajėgą pasiekti šitokios nau
dos be lašo degtinės?! Daugiau 
apie lai kitą ka» tą.

PASISKAITYTI McGaw La
boratories: Treatable Lfver 
Disease. Irvine, California 92714.

Į - .

Atsakymo tąsa i paklausimą 
apie Popiežiaus medicinišką 

veikią
Popiežiaus valdė Ameriką ke

letą dienų. Taip jo asmenybė 
palenkė Į save visus visokio 
plauko amerikiečius, šitokios as
menybės Popiežiaus nes savo 
gyvenime dar neturėjome. Ačiū, 
Jo šventenybei, kad davė jis 
mums pavyzdį, kaip reikia re-i 
ligiją skleisti visokiausių nusi
teikimų žmonėse. Tik per savo 
asmenybės žmoniškumą ir per 
šių dienų mokslu apsišvietimą, 
mes tampame tikrais žmonėmis.

Popiežiui pagerbti Chicagos 
Centrinis Knygynas surengė Va
tikano parodą. Visi lietuviai tu
rėjo ją pamatyti. Visos mokyk
los savo vaikams turėjo paro
dyti ten išstatytą Šv. Petro Ba
zilikos modelį. Ten buvo doku
mentai to Popiežiaus, kuris įve
dė inkviziciją, kuris prakeikė 
M. Liuterį ... Reformų reikėjo, 
bet jos nebuvo padarytos laiku. 
Pasimokykime kiekvienas — 
žinoma ir dabartinis Popiežius 
vengs klaidoje likti, tvirtinda
mas, kad draustinas y-ra katali
kams dirbtinas saugojimasis 
pastojimo, čia turi greitai leisti 
visiems tikintiesiems esantiems 
Popiežiaus žinioje saugotis viso
mis dirbtinomis priemonėmis 
nenorimo pastojimo. Kitaip busi: 
panaši katastrofa, kaip buvo j 
praeityje.

Nuolankiai ] " 
tenybę jpareigč'ti visus dvasiš
kius nuo maldų eiti prie darbų. 
Kitaip elgiantis įvyks irgi kata- j 
strofa: paliks vieni piemenys be 
avelių, (daugiau apie tai kitą 
kartą). 1

girnų (išskyrus vieną x-ieninte- 
lę vietą — Alvudo Sodyboje bei 
jo parengimuose), kad trūktų 
“stipriųjų” gėrimų atsigaivini
mui, ir taip viliojami lietuviai 
visų rengėjų. O tikrumoje, tai 
joks atsigaivinimas, o tikras 
per kepenų ligą marinimasis 
yra tas mūsų tikinčiųjų ir ateis
tų bei neutraliųjų girtavimas. 
Ne. jau sūdaroi.ics namuose or
gijos ir neinama i parengimus. 
Rūsiuose, įrengtuose baruose, 
ne tik girtaujama, bet ir nar-, 
kotizuojamasi šių dienų madds 
prisilaikant, ištvirkaujama. Taip 
mes savo jauniems rodome 
“sveiko” gyvenimo kelią ir ste
bimės, kad mūsų vaikai daug 
geriau už savus mokytojus su
geba kepenų ligą šauktis.

Sergamūnt es ir mirtingumas 
, nuo ' alkoholinės kepenų 

x ligos gausėja
Visai nėra nuostabu' kad da

bartinei šio krašto visuomenei

ir visuomenės pripa- laką. Kai, kurie tokias ligas^ga- 
Alkoho’ikai“, liet ir ta- vusieji dar tūlą laiką gali eiti

ge- savas pareigas sisuomenėje. To
dėl gydytojai suranda alkoholi
nes kepenų ligas visokio am
žiaus, įvairių profesijų, visoke- pasileidus į lankas-pradėj us ne- 
riopo turtingumo žmonių tarpe. gjniusjus vaikus milijonais kas- 
Kas alkoholį pagauna, tas alko- Inet žudyti, šunis labiau už tė- 
holmę kepenų Lgą apturi. Aps- Vus gerbti, alkc'holį ne gerti, bet

zm tieji 
visuomenės grėlinėlė, kuri 
ras tarnybas turi, gerais pro
fesionalais žmonėms prisistato, 
o vis tik reguliariai ir stipriai 
girtauja. Mediciniškais tyrimais 
remiantis nustatyta, kad kuris 
asmuo kasdieną išgeria alkoho
lio' ’ (ethanol) nuo 70 iki 100 
gramų (iki m,sės stiklinės), 
trumpam laikui praėjus jau ap
turi kepenų žymų pariebėjimą. 
Tai dažniausiai pasitaikanti ke
penų liga sukelta girtavimo. 
Riebios kepenys (fatty liver) 
yra stipriai padidėjusios, mink
štos, neskausmingos. Dabar bus 
visiems aišku, kad pasakos — 
pasakėlės yra skleidžiamos (dar
gi su daktarų patvirtinimu) būk 
alkoholis yra naudingas širdžiai 
mažomis dozėmis. Vis tai alko
holio gamintojų reklamos, sklei
džiamos žmonėse papirkus gy
dytojus. Tada pastarieji rašo' ir 
tvrimus atl ek 
vima
raštai vadinasi medicinoje dėl 
trupinio aukso išsižadėjimas 
tiesos (butter and bread artik- 
les). Tą kiekvienas turėkime 
golvoje ir nesiduokime apgau
dinėjami.

Alkoholinis hepatitas ir 
kepenų šuširankšlėjimas

n

j / ĮMĮ^ g

o i 1

v .t .1 šaukštas arba, 3 arbatiniai 
šaukšteliai. Saffflo^’er alyvos,
2 kiaušinių baltymai,
1 šaukštelis kvietinių miltų 
(Whole-wheat) .su sojos miši
niu,
1/2 šaukštelio druskos ar ma- 
žiaau,
2 plonai sup’adstytos rupios 

■ duonos riekutės į 4 dalis per
plautos.

Darbas: Daržoves nuplau
ti. Korus sokapcli, lapelius su- 
piaustyti. Keptuvę, uždengtą 
dangčiu, gerai ant didesnės ug
nies įkaitinti. Sudėti kotelius, 
užpilti 1 šaukštelį alyvos, išmai- 

• šyli ir greit uždengti dangčiu,
šutinti jų garuose 2'3 minutes. 
Ant jų sudėti lapus^ vėl uždeng-
ti dangčiu ir. dar pašutinti 1-2

liolmę kepenų Lgą apturi. Aps- Vus gerbti, alkc'holį ne gerti, bet 
kilties ligoninėje kraujuojantis ]akte lakti — alkoholinės kepe- 
iš stemplės 21 metų vyrukas ny ĮjgOS ėmė gausėti. Smarkiai 
buvo gydomas. Jis jau turėjo kyla mirtingumas ir sergamu- 
Joli pažengusį kepenų susitrau- mas dėl alkoholinių kepenų ligų.

Tas visuomenės palaidumas ir J 
lengvumas apturėti alkoholio 
veda mus duobėn dar Jauname 
amžiuje. Rimtos alkoholio su
keltos kepenų ligos pastebimos 
dar jaunuolio amžiauą nesulau
kusiųjų tarpe ir pas jaunas neš-

kimą (cirozę). Tada per kepe
nis negali filtruotis kraujas. Jis 
eina aplinkiniais keliais. Tuo 
būdu išsiplečia stemplės venos 
(varikosinės pasidaro). Jos ne
retai trūksta ir žmogus dažnai 
mirtinai nukraujuoja. Tas 21 
metų vyrukas atvyko su žydin-

JONAS RIMŠA ‘Motinystė’’ (Aliejus)

IŠVADA. Medicina žino tris uždegimas veda prie kepenų su- 
svarbiausias dėl sunkaus girta- siraukšlėjimo (cirrhosis). Tai 
vinio atsirandančias- kepenų Ii- dažnai mirtina liga. Kas dešim- 
gas: alkoholinės riebios kepenys tas geriantysis. (10%) apturi to- 
(ratty liver), 2. alkoholinis ke- kį kepenų suęiraukšlėjimą, kai 
penų uždegimas (alco'holic he- kepenų uždegimas gyja. Dauge-me«,ų vyiiiKas atvyko su zvain-, £įajs mbtėriškės. Dabar darosi L . . ...

čia kepenų liga pačiame savo | kartais sunku nustatyti teisinga Pktitis> 3‘ alkoholims kepenų Jis pacientų kepenims raukslė- 
v ................ ■ ‘ i susitraukimas —cirosis (pagal j antis apturi kepenų atsisakymą

(acut ab- Prancūz? gydytoją, Laennec dirbti savo darna (hepatic fai-
• T — _ \ T _ k . . - _ i I 1 J J z-S w v X

amžiaus gražume
Jis, mat, ėmė girtauti (nekenks
minga, pagal rėkiamas smukli
ninkų alkoholi gerti) net nuo 

gal pageida-J4 metų amžiaus. Taip ir g

- žydėjime. diagnozę, kai žmogus apturi vi
duriuose negerumus I, 
domėn). Apgauna gydytoją, su
klaidina jį Aažhai nelaukta, ne-

* susitraukimas — cirosis (pagal j antis apturi kepenų atsisakymą

cirrhosis). Visos trys alkoholinės lure). Tada žmogui greita mir- 
kepenų ligos gali rastis pas tą tis esti neišvengiama, nežiūrint

JuMo tikėta, užslėpta alkoholinė’ K'
Irravorininkų. Tokie jujanl menčių alkoholis pačiame j penų ]įga. Už tai dabar visiems r - ~ -
vadinasi medicinoje dėl amžiaus gražume musiskius ir gydytojams labai svarbu anksti kepenų liga

Jau pažinti alkoholine kepenų liga,! - - -. - . , . ... . x ,
’ ir, jei žmogus nustoja gi’rtauli, j Pamatyti ligos išeitį ir paskir- apsunkinimas (portal hyyerlen- 

gydytojų ir nesuskaitomas vir- atsakančiai ją cydvti. žmonės i reikiam? gydymą- Žinoma, sion). Tada diueja — plečiasi 
tines geriausių lietuvių darbi- į neturėtų' slėpti įvo girtavimo sustojimas girtauti yra pirmas stem bpl ė venos ir. jom plyšus, 
ninku vien per tą nekenksmin- f prieš visus gydytojus (vaikų li- 

- - }gų gy’dytoj'tfs, ’ėirirurgus, mote-
gyčytojai, nelen-įfų ggų gydytojtfs, vidaus ligų 

žinovus ir bendros praktikos gy
dytoj uš). Visokio ainžiaus ir 
visokių ligų turintieji žmonės 
gali susirgti kepenų liga, jei jie 
girtauja.

svetimtaučius. Kiek mes 
netekome menininkų, artistų,

go” alkoholio vartojimą. Geria’ 
be saiko tūli .■
kia jo kai kurie muzikai, links
minasi naminėse, sueigose ne re- • 
ti inžinieriai bei dvasiškai ir vi
sa eilė geriausių mūsiškių.

alkoiic'i.nis kepenų uždegimas1 Nėra tokio l ėtuviško; paren-L

Yra dvi daug sunkesnės alko-
V*

h,oho sukeltos kepenų ligos tai

ruoja. Nustatoma, kuri alkoho- ko paskutinė gulbės giesmė yra 
a iš tų trijų vy- tokia kepenų liga. Atsiranda 

rauja pas gėrėją. Tada galima kraujo per kepenis pratekėjinio
jei žmogus nu:

i gydyti, žmonės j

minutes.
Išplakti kliaušinio baltymus. 

2 šaukštelius alyvos 1 šaukštelį, 
miltų, pieną ir druską. -Supilti 
ant lapų, pamaišyti iki balty
mai susitrauks, paviršių pri
dengti duonos riekutėmis, už
vožti dangtį ir išjungti ugnį, kad 
garas susigertų į duoną.

Pastaba: Didelė ir karšta ug-
; ,, / - -

nis, bet trumpa, reikalinga sus
tabdymui žalesoje ehzymų vei
kimą. Alyva pagerina kalci jaus 
paėmimą • Kbei skatina geresnį 
tulžies veikimą. Pienas išlaiko 
natūralią spalvą žalumo ir išlai
ko svarbiausia žalesos FOLIC 
acid mažai pažeistą.,

Kaip, gyvuliniuose gaminiuose 
svarbus vit B12, taip augali
niuose FOLIC ACID rūkstis 
Jos yra mielėse, šviežiuose ža
liuose lapeliuose, kaip tai: cĄ- 
ilard, broccoli, burokėlių, mus- 
J tard greens, kaliąropių, ropių, 
gručkų ka^tt^tOše dųržovių 

prųšęįme; Jo šven-|žaiė,sose. Jb' j

Miltų mišinys ^ali 'būti, pa
ruoštas tokioje proporcijoje: 
2/3 pouduko kvietmių ir 1/3 
puoduko sojos miltų. Laikyti 
sausai, stikliniame inde iki rei
kalo. Javų ir ankštinių mišinys 
yra geros biologinės vėrtės. -

reikalavimas gydjojd iš kepe-igali atsirasti mirtinas .krau j avi
nų alkoholine liga sergančio pa- (mas.
cicnto. Bėt nusioU. girtauti yra’ Su!aikv,nas jL 6tabiiizavimas 
tas pats, kas is naujo atgmit, ėirėzės 'yra galimas pas

,sai kilu žmogumi: reAiaįkeisti;tuos padcntuSi kurie liaunasi 
liguistas gy\renHnas. O kas ęi . v . . v. . ,6 . , . . w * toliau per visa savi amžių mrta-1
nori keistis is girtuoklio j. hlai- > .. . , ‘ ian\ian-I

\ __ . • ’ 'v. jLodlLd, LciUIIlo IdU ol^LLlvmmka? Nesigydo alkoholikas M • i .g ■ dien reikia keisti savo gyvenimo
„ Įvagą: reikia apseiti be svaigalų.

(Gyvuliai šioje srityje toli žmo- 
(gų pralenkia: jie niekada neser-| 

°e Įga alkoholinėmis kepenų ligo-j 
mis. Mes visi meskime klaidin-!

. gą įsitikinimą, būk mes negali- 
jme gyventi be svaigalų, ‘čia Al- 
ivudas ne pamokslais, bet da’r- 
įbais mums prisistato: be svai-
1 galų lašo įsigijo ir tvarko 32 bu
tų du didžiulius namus tai 
jokio lietuviško vieneto iki šiol

ADELES DUOBLIENES 
SVEIKO MAIŠTO 

RECEPTAS Lietuvių Pėdsakai Belgijoje ;

Vienas kunigas Kanadoje, gą-r 
vęs Stepo- Paulausko knygutę 
“Gyvenimo Kelias’’, autoriui ra
šo: “Malonu pakkartyti ir -piisi- 
minti praeities-laikus iš mūšų 
pobūvio Belgijoje. Manau, kad 
visi gerai įvertins Jūsų pastan
gas aprašyti lietuvius, daimsitis 
kasyklose. 'Gal būt dar niekas 
nėra nieko parašęs. 0 vis lik lie
tuviai lenais paliko pėtšakus ’.

Knygutė iliustruota, 70 pusi., 
už -2 dol.- gaunama “Naųjieno- 
se”. < -

Nesigydo alkoholikas; 
savo ligos, todėl jis neina pas! 
gydytoją, nes žino, kad tas už-j 
draus girtauti. Taip ir eina ka- 
puo'sna be laiko milijonai 

j riaušių žmonių vien per savos ‘ 
asmenybės sumenkimą — per iš 
liguisto kelio j sveikatos vieške-i';, 
lį neišėjimą.

Alkoholinės riebios kepenys j - 
yrį be galo dažna geriančiųjų 
liga. Ji pasireiškia, kepenų padi- 
dėjiniu ir yra a įsistatanti Į nor- 
i“hą negerovė, jei lįaūnafnasi 
girtavus.

Visai kitaip nusidttoda su al- 
kbltolinių kepėtių rržde'gifnų, 
kėri tio šū’sėrga kas ketvirtas ^ge
riantysis (25%). TžlI štiaigi ttž- 

‘dėEįfnirtė liga kartais e'frrA.'nti su 
kepenų koše pa virtimu. Kliniš
kai kepenų uždegiinas (hepati
tas) Įvairiai pa'sibeiškia: viėrhi 
nejaučia tos ligos, kiti greit nuo' 

į jos miršta, nes a1sfTa*nda stai
gus kepenų 'nepajėgumas (acute: 
hepatic failure). Kiekvienas 
toks uždegimas yra lėtai gydan
tis. Keletą mėnesių užtrunka 
kol liga tokia ima taisytis. Ąnk • 
stybas toje ligoje iiiitihgumasj 
yra labai didelis. Sunkiai ser-1 ” • I
'gautieji apturi sidegenų paįrimąi 
'(i&ccphalopathy). tly'donra kpr-1 
tisOilu (coiliccsfefoids). Įvairio- i 
pai Nekasi su tokiu gydymu. Pa
kartotinas alkcfrdlims kepenų
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You canTafrdfd to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
makfng decisions about the 
future, too.

And that’s where U.S. 
Savings Bdrtds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage ybti‘r husb&Ytd to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know® 
a good bargain.
Now E Bonds pay interest when held !• 
maturity of 5 vanrs ‘4 the first year). -
B»nd’ *re repboed if k*L stolen <r 
When needed, they can be c.-wbed atyoor - 
honk. Interest is not (subject to state or loarf 
income t*xe< and federal tax W 
deferred until mrtempbon.

in
Join the Payroll Savings Pti*.

Kiaušinienė su chard
Prop:
2-3 ‘Chard kotai su lapais,
1/2 puoduko supia’bstyttj porų,

you'll run into trouble if 
there's a sudden Stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY..

w K
M' M IF YOU DRIVE AT THE 

SPEED ST V IN

Bi*

■ ' Lifetuvių s



MIAMI, FLORIDA IT S AMAZING!
STOKA SAMPRATOS, PATIRTIES IR SUSIKLAUSYMO

Žmogaus fizinei ir dvasinei 
laisvei didžiausia grėsmė yra 
klastingai plintantis kdmunisti- 
nis imperializmas Jo skaudžios 
pasekmės dažniausiai tepajun- 
tamos tik jau jam įsigalėjus, 
kai nebelieka galimybės šiai bai-

dė atstovybių ir iš Pietų Ame- ’ 
rikos.

Pagrindiniu kalbėtoju pasi
gautas Igor Glogolo’v. Jis ne tik 
buvęs sovietijoj įtakingas pata
rėjas įvairiuose planavimuose, 
bei dalyvavęs ir Salt I pasitari-

šiai priespaudai pasipriešinti.; muose. Šiame kongrese jo pasa
kytos mintys gal ina suglaustaiNatūrali šiai grėsmei plisti už

tvara turėtų būti visos religinės 
institucijos. Deja, kai kurios jų 
šiam baisiam vyksmui net pa
deda. Daugiausia šiai žmonijoj 
■jiegerovei įsigalėti mėgina prieš- 
Antis bėgliai iš komunizmo pa
vergtų kraštų. Nors, tariamai, 
net yra ir prieškomunistinė 
tarptautinė lyga įsisteigusi, ta
čiau jos poveikis dar nėra tin- lyvavo. Vien Maskvoj du mili- 
kamo lygio. Neturi vientiso“ už
degamo iššūkio. Ne tik tarp at
skirų žemynų, 
čiose tauto'se 
klausymo.

Miami irgi 
kiantis prieškomunistinvs lygos 
skyrius net su dideliu užmoju — 
būti prietilčiu Pietų Amerikai. 
Tačiau, atsiribojęs nuo ameri-, 
kietiškų panašių sąjūdžių, net' 
nepritraukia tokių pat bėglių 
masės — kubiečių. Tokiai padė
čiai esant, didelį susidomėjimą, 
sukėlė kubiečių iniciatyva 1979 
m. rugp. 29 dieną, jiems šau
kiant Pavergtųjų Tautų susirin
kimus. Atvyko tikrai gausus 
būrys — net septynių tautų at
stovai. Buvo aptariama 1979 m. 
rugs'. 7-9 dienomis Miami kubie
čių ruošiamas, taip pavadintas, 
Pasaulio Kongresas už laisvę ir 
demokratiją. Iniciatoriai šiam 
kongresui skyrė didelę reikšmą 
— atkirtį prieš tuo metu Kubo
je vykusį Nesusirišusių Valsty
bių suvažiavimą. Be iškilių 
amerikiečių kalbėtojų, manyta 
kviesti laisvame pasaulyje atsi
dūrę sovietinės santvarkos kri
tikai. Projektuotos spaudos 
konferencijos, radijo stotyse) 
pokalbiai, televizijose pasirody
mai, pavergtų tautų atstovų kal
bos, propc'gandinės literatūros 
skleidimas, eisenos ir kita. Ta
čiau, gaivališkai ir pavėluotai 
kilęs sumanymas nebebuvo Įgy- 
vendintas prideramu ir numa
tyti! rimtumu. Kas besugriebta, 
ištęsta per tris dienas. Tat ir 
atgarsio beliko, kaip sakoma, tik 
savo kieme — Kubiečių radio, 
televizijoj ir spaudoj. Nepasiro-

apibūdinti sekančiai: į
Komunistinėje Rusijoj, kaip 

savo krašte, taip ir užsienyje, 
viskas paremta apgaule. Jis pa
reiškė, kad pats matęs rinkimų 
suvestinius duomenis. Iš turin
čių teisę balsuoti, apie šešiasde
šimt milijonų ir prie didžiau
sio spaudimo, rinkimuose neda-

-------------------------------
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A TOMllX HSiRCcom For YEARS

— IKSURČŪ FOR OOQĮ
=> -TftE HAM |S KtPT IN A ’—-t.

fireproof safe-j ___ _ ja

SOM= 
Potassium on tke Tip 
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jų (Alios. LB. Balfo) kūrime, 
u taip pat VLiKo perkėlime i 
JAV. Tad Jūs galite geriau, ne
gu kas kitas. įžvelgti j siu tri
jų institurijy kai kuriuos kliu- 
v:nius bei galimą sąveiką. Ko
kia jų vieta mūsų veikloj pagal 
crganlzacinę prigimtį? ..... __

Kai organizavome ALT lie
tuviška visiuinitnė buvo pasis 
kirsėiusi į 1 riovcs: katalikų.

i BERNĄS, Šveicarija. Spau
dos agentūros Reuterio žinio
mis, Šveicarijos valdžia rengia 
si pasiūlyti parlamentui įstaty
mo projektą įpareigojant vy
rus mokėti savo žmonoms algą

i už atliekamus namų 
: darbus; vyrai turėsią

^nmažmonoms

inams.

tautų, bet ir pa- 
nepasiekta susi-

lyg ir yra vei-

jonai. Nors, kaip žinoma, skel-; 
biama dalyvavus arti šimto nuo
šimčių. Teigė, kad Salt I dery
bų metu Rusija pradžioj tetų-1 
nėjusi brandolinių ginklų tik 
10% Amerikos pajėgumo, kai 
dabar jau turinti 5ŲŽ viršaus. Ir 
Salt II susitarimu pasinaudoda
mi pasieks pirmavimo 8:1.

I. Glogolov pabrėžtinai parei-- 
jškė, kad sov. imperializmas yra 
grasa visam pasauliui. Jo pa-'- 
ties diskusijose su sovietų kari-' 
ninkija vyravo planai, kaip už
imti visą pasaulį. Ssą genero
lų tam ir nepritariančių. Todėl 
pasisekę vienam žurnale- pra-. 
kišti mintį, įtaigojančių užkaria-! 
vimams branduolinių ginklų bebūtų, vistiek imperialistinių 
nenaudoti. Gąsdinant vakarie- polinkių nenusikrato. 
čius brandoliniais, pakanka ir. Lietuviai, šiame kangrese, dė- 
konvencinių. ka gabaus publicisto Vytauto

Prezidentaujami Johnsonui so- Semaškos, išnaudojo progą pa
vietų vyriausybė pavedė Glogo- žvelgti ) į komunizmo grėsmę 
lovui planą — analizę paruošti jg savo tautos kančių patirties. 
“Pavergtų tautų” laisvinimui. jo. taikliai suglaustoj kalbdj bu- 
Jis pateiktoj analizėj teikęs ir vo patiekti duomenys, išryški-t 
susilaikymą nuo tokiu veiksmų, nardys sovietinės Rusijos Lie- 
bet dauguma tokią prielaidą at- tuvoj genocidinį kolonizavimą, 
metusi. Taip ir vy kstą laisvir.i ir tautinį pasipriešinimą ilgai 
mai net ir kubiečių pagalba.1 užsitęsusiomis partizaninėmis 
Susitikęs Maskvoj Castro ir jo "kovomis. Paryškino tautos at- 
ministerį Rodrigues išgirdęs vi-!sparą leidžiama gausia pogrin- 
sas smulkmenas kaip yra orga-'dine spauda, riaušėmis ir net 
nizuojamos komunistinės parti- didvyriškomis gyvybės aukomis 
jos Pietų Amerikcj ir kitur. Ti-! susideginant. Priminė gausybę 
kino pasaulio liūdną likimą jei už laisvę kovo'tojų laikomų ka- 
laiku nebus susigrėbta užkirsti 
kelią šiai sub versijai.

Tačiau, I. Glogolov, taip gy
vai nušvietęs komunistinėj Ru
sijos imperializmu* kėslus, pažy
mėjo, kad prieš komunizmo įsi
galėjimą RUSIJA NETURĖJU
SI JOKIŲ KOLONIJŲ!! Taigi, 
kokių politinių pažiūrų rusas
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PREL. BALKONAS VEDA I TIESU KELIA NUKLYDUSIUS VADUS
Prelatas J. Balkūnas, JAV 

Lietuvių Bendruomenės organi
zatorius ir pirmas jos pirminin
kas, besikalbėdamas su A. Gar- 
ka, š.m. lapkričio 8 d. Dirvoje, 
spausdina šitokių nuklydusių

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of juperts, used as 
More strength than any reg- directed. But Ahacin gives y 
ular headache tablet. And more pain reliever than any

itiacin gives you

with safety. tablet. Gives you safety you
Like afl leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. i

( Extra Mreagft with safety. Tbafs common sense. That’s Anacin.

Įėjimuose ir lageriuose.« Kalba 
veik ištisai buvo lydima, bemaž 
tūkstantinio dalyvių skaičiaus, 
nenutrūkstančiais plojimais. La
biausiai reaguota Į skatinimą 
pralaužti besitęsiančią tylą dėl 
komunizmo pavergtų tautų gel-’ 
bėjimo, o ir nesupratimo pavo
jaus pačiai Amerikai. Pagaliau 
priminė, kad Amerikoj yra mi
lijonai etninių grupių gyvento
jų, kurių tautos pavergtos, bet 
nėra sutartino jų balsd pakrei
pti Amerikos politiką savo kraš
tu labui.

Su didžiausiu liūdesiu tenka 
pridurti, kad ir mūsų tarpe yra 
daugiau norinčių lipti kitam 
ant kulnų, nei suglaustomis ie- 
gomis savo pavergtiems bro
liams talkinti laisvės siekiant.

Petras šilas

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai _____________ $5.00

2 — Erei. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......... ••.........  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRASOME.PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:♦ NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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nSOCiUilStų 

ivos okupa 
iu vLt.omcne konso- cilDlJ kll“,nlk JU 

it kompensacija 
arijas įstatymo projektą^ 

Visa patrikti-į kaip Utį— metų \ edybų įgtatyr— 
nę visuomenė ^katalikai tauti-imo ųevizija, nes veikiatis įsta- 

: įlinkai, socialistai ir k‘t. grupės) 
(apsijungė LietiivQs laisvinimo 
darbui, įkuriant Amerikos Lie
tuviu Tarvba. Panašiai vvko ir •-

į šalpos srityje. Vietoje veikusių 
1 Šalpos fondų 1941 m. Įkurtas

frikos ličiu

tuva ir ko

į likti už

nun'stinę. To pas 
met

baime ir susmiastvmu. Tiek I fe!5,e Lletu™ ^^vinti, bet 
mažai prčpagandos spaudoje. o:^‘av^ Amerikoje,
dar mažiau informacijos sky- L01xas PirmoJ konstitucijoj įra- 
riams. 1_„ ------- -----------------
ir laukti susidomėjimo ir aksti
no suvažiuoti . . . Taipgi ginčai į 
tarp dviejų Bendruomenių, ne-į

Tad sunku buvo tikėtis šė nuostatą, kad laisvinimo dar-

Bendruomenės vadų kreivus 
kelius. Norim supažindinti skai
tytojus su prelato Balkūno min- aiškumai tarp ALTos ir LB irgi 
timis. N. Red. drumsčia nuotaikas, nekalbant
VLIKO IŠLAIKYMAS IR RĖ- j apie rukus VLIKe — Pl.B. Ne- 
MIMAS YRA VISU LIETUVIŲ ^aUg1’ «alvOjI’ ta nesani-aika Yra

POLITINĖ PAREIGA ,prleŠ0 žvejyba «Iuinstame van'
i denyje? šitomis negerovėmis 

CIJiVELANDE, šv. Jjurgio susirūpinusi ir BALFo pirmi* 
lietuvių parapijoj, dvi savaites ninkė Marija Rudienė. Tai pa
viešėjęs prelatas Jonas Balkūnas tyriau iš jos kalbos Balfo va- 
pavadavo sveikstantį kleboną ‘karienėj e.
kun. Balį Ivanauską. Sekmadie-i 
ni, spalio 7 d. prelatas, kuris tu-! _ 
ri ir Apaštališkojo Protonataro 
titulą, pravedė šv. Jurgio para-; 
pi joj Euchoristijcs dieną, pasa
kydamas išskirtinai prasmingus 
ir gilius pamokslus. Viešėdamas; 
Clevelande prelatas dalyvavo LB - 
Tarybos suvažiavime, Balfo ba-;t 
Ii u j e, o taip pat ir ALTo Tary-! 
bos suvažiavime ir Amerikos; 
Lietuvių Kongrese.

Prel. Balkūnas yra ne tik ar-'jei jautėsi, tai tik pastabose dėl 
timai susijęs su pačiais .svai-j bendruomenininkų (ir tai ne vi- 
biausiais išeivijos gyvenimo hy-Įsu) boikoto. Gaila, kad šis susi- 
kiais, veikla, bet jis yra ir mū-'skaldymas tolina du lietuviškus 
sų pagrindinių institucijų, kaip veiksnius vienas nuo kito. Kas 
ALTa, B'alfas, Lietuviu Bend-. nukenčia ? Lietuvybė ir mūsų 
druomenė, vienas pagrindinių 
kūrėjų, o tai pat ilgametis Tau
tos Fo'ndo (VLIKo) pirminin
kas. Aš asmeniškai turėjau re
tą progą su juo išsamiau pasi
kalbėti kai kuriais aktualesniais. 
šiandienos lietuviškojo politinio’ 
ir visuomeninio gyvenimo klau
simais.

— Gerbiamas Prelate, Jūs 
aktyviai dalyvavote ką tik p ra-, 
ėjusiame ALTos suvažiavime ir, 
Amerikos Lietuvių Kongrese.' 
Kokius įspūdžius paliko tie abu; 
suvažiavimai?

— Abu šie renginiai nebuvo 
pakankamai išreklamuoti. Va-' 
žiavau Į abu suvažiavimus su Į

nes 
tymas laiko’žmona su nelygio
mis teisėmis. Dabar veikiantis 
Įstatymas namu šeimininku lai 
ko vyrą. Jam suteikta teisė pa
sirinkti savo šeimai gyvenimo 
vietovę, ir be jo sutikimo žmo- 

Komunistei ir čia pa- ; na neturi teisės nieko nupirkti 
’J°s ribų. ; (netgi, pvz.,dukliasiurbli<) apa 

imė Amerikosi ir P:1P'’aslŲ namų
ūkiui reikalingų reikmenų įsi
gyti ir tam reikalui pinigus sa
varankiškai išleisti.

Pagal naują Įstatymo papil
dymą, vedusiųjų poros teisės 
bus sulygintos. Žmona, kaip ir 
vyras turės teisės pasirašyti 
sutartį, ir neklaususi vyro su
tikimo, galės eti tarnybon.

Šio jstatymo revizija valdžios 
iniciatyva reiškia didelį mote
rų lygių teisių šalininkų laimė
jimą- ypač turint galvoje, kad 
moterys šveiracijoje įgijo bal
savimo teisę tiktai prieš devy
nis metus. pr. [ub-

Labai nudžiugau , pamatęs 
' gausų dalyvių skaičių ALT str 
■ važiavime ir Amerikos Lietuvių 
iKdngrese. Visos 3 dienos buvo 
' darbingos. Ginču niekas nekėlė: 
. Klausimai buvo sprendžiami šal- 
i tai ir rimtai. Nuomonių skirtu- 
>mai rodė tik reikalų supratimą 
į ir susirūpinimą. Paskaitos ir 
i pranešimai gerai ir Įdomiai pa
ruošti. Sprendiniai pasiekti de
mokratišku būdu. Disonanso,

bas — ALTo, o šalpos — Balto. 
Lietuvių Charta, kuria Bendruo
menė paremta, Įpareigoja kiek
vieną lietuvi. Lietuvą, laisvinti ir 
lietuvį gelbėti- Pagal Chartos 
nuostatus Bendruomenė nenai
kina esamų kraštuose organiza
cijų. Laisvinimo bei šalpos dar
bus palieka kraštuose veikian
tiems organams. Lietuvybės iš
laikymas ir stiprinimas yra pir
moji ir aukščiausioji LB parei
ga. Ji svarbesnė už Lietuvos lai
svinimo darbus.

(Bus daugiau)

ŠVEIC ARIJOS VALDŽIA 
Už PARAMĄ NAMU 

ŠEIMININKĖMS „

/ FIGHT WtART DISEASE s *

“ T-

veikla . ..
— Jūs esate aktyviai dalyva

vęs lietuvių bendrinių instituci-

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

Y RŪPESITNGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JaamlRM, A KISS IN TRW DARK. PfkantHVą fr intymtn nnvtyJci 
iyaud, palatf Ji gyvenimo. Lenfvaa itUln*. gyri k*ib*. snfial

Dr. Jvaas B. Xeoflu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavoe WtoriJoi 
antranki nuo pet aenoJu amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 14S 
wL, kainuoja 0.00.

Or. JMeea B. KanChn, VYTAUTAS THS GRBAT. latorimaJ DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko LIetuvoa vatatyoes ir ioa kaimynu l.iortfa 
111 pel. Kaina S3.00. Kietais ririaliala M.00.

Dansnma Mn knygų m ttaikamoe dovanot ivairiomle progomis. Jac h 
titae knygai galima (atgyti atrilanklna 1 Naujienai arba atatontm čeki •’

1TW StrMt ito

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA,* GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
®r. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 2.^9 psl., llečlančina 1908

metu frykiut. Jtblonakle Ir Totoraičio faunai dienai ta *r«J 
rfpinį*<___ tAM ’

“J1 r ~~ ' "** ~ '■    ' , "—~ 1 1 , L r. ■ ii—

jr. a. j. Gvam — DANTYS, Ju priežiūra, ireUttte Ir greita
KJetali ririellafa, vietoji 14.00 dabar tik —________S2.K
Ulnkžtata ririellata tik n.*

Or A I. Gvmm — AUKŠTA KULTŪRA — tlAURO> ŽMONES
KMlonėa ye Roropą fapddtfal. Dabar tik  KLtt

ViUm* prt iWnAyf! irArtį,
n«r> .Vyte* prW*d*rtf Mc.

NAUJIENOS, į
1717 5». HALgIED ST, CHICAGO, tUL. «5S«

■1 IMI-Uit 11^^————-I H» M        „m,......................-'„Mini MII ..........

4.

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai .. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, D1-, 60608

Pridėti dolerj palto illaidom*.

$10.00

1 M. MĄUJj<wČ4, CMIČĄGO Ii iUų Tuwday, Nevembec 13, 1079
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Rimtam darbui nebuvo pasiruošę
Frontininkai ir jų bičiuliai rimtam politiniam dar

bui nebuvo pasiruošę, todėl taip jau negražiai pralai
mėjo ne tiktai Amerikos Lietuvių Taryboje bet ir Vy
riausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete.

Visą, laiką kalbėjo apie vienybę ALTo darbe, o da
bar ALTo jau jiems negana- Niekad Amerikos lietuviai 
neturėjo tokios stiprios politinės organizacijos, o dabar 
JAV Lietuvių Bendruomenė, patekusi j Algimanto Ge- 
čio rankas jau ryžosi kalbėti visų lietuvių vardu, kada 
nėra jokio įrodymo, kad lietuviai jiems būtų tokius įga
liojimus davę. Dabar'bendruomenė pateko į Kųtkaus 
rankas, kuris politiniu atžvilgiu daugumai ne
aiškūs-

Turint galvoje kelius, kuriais Bendruomenę vedė 
Barzdukas, Nainys ir Gečys, netenka laukti didesnių 
žygių iš Kutkaus- Teisybę pasakius, pastarasis ją perė
mė po nepavykusio perversmo. Kol jis susiorientuos ir 
pajėgs atstatyti organizaciją nuo nevykusio konflik

to ,o dar daugiau laiko teks pašvęsti sugrąžinti šiokią 
tokią tvarką. Gečiui pasitraukus iš Bendruomenės pir- 

. mininko pareigų, kad' butų galima geriau suorganizuo
ji VLIKo pirmininko nušalinimą, nedavė pageidauja- 
■mų vaisių- Žygininkas buvo įgaliotas paleisti pirmą šū
vį, bet nepajėgė. Tulžį išliejo, bet įtakos nepadarė. VLI- 
ko pirmininkas, matydamas, kad nerimtų vyrų prade
damos pavojingas žaidimas, leidęs išsikalbėti, o po to 
paprašė jį išeiti už durų- Ne tik išeiti, bet daugiau nebe-

• grįžti.
Jeigu žygininkas būtų paliktas posėdyje, o kiti VLI

Ko nariai būtų įsitraukę į spaudos pareigūnus, nenorė
jo leistis į tuščius ginčus, išprašė pirmąjį smūgį palei- 
dusį “strielčių”, ir paliko už durų visi bereikalingi gin
čai. Iš '‘perversmo”- liko tiktai posakis, kas, ką ir kaip 
pasakė, pačioje pradžioje išvirto perversmininkai. Ge
čo planas buvo nerimtas- Perversmininkai, visai nepla
navę, išvirto iš VLIKo- Blogiausia, kad pačiame VLIKe 
neturi ausies, kuri girdės visus pasitarimus ir žinos 
apie ruošiamus planus. Nemanome, kad VLIKas įsileis

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

Alios Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykių interpretacija) 
(Tęsinys)

Laikraštyje buvo toks skelbimas: “ALT'os 
pirm. dr. Kazys Šidlauskas pasiuntė telegramą 
Zbigniewui Brzezinskiui, prezidento asistentui 
saugumo reikalams, prašydamas, kad pasitari
muose su Maskva būtų stengiamasi išlaisvinti B. 
Gajauską, V. Petkų, N. Sadūnaitę”. Atrodo, kad 
LB-nė ALT’os pirmininką jau gudriai įtraukė į 
savo politikos tinklą... Ar tai jau ALT’a daugiau 
nelaisvins Lietuvos, nesieks Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo? Ar tai ji jau pasuko nauja 
laisvinimo kryptimi: išlaisvinti, ištraukti tautą 
iš Lietuvos, o Lietuvos kraštą palikti rusams? Pa
leiskim, po daug metų ir didelių pastangų su Ame
rikos valdžios pagalba pasiseks išlaisvinti Sadū
naitę, Petkų ir Gajauską. Bet ką tada dr. Šid
lauskas darys, jei jų vieton komunistai į lagerius 
išsiųs naujus 6 lietuvius kankinius? Ar tada jis 
pradė laisvinimo kovą iš naujo jau už tuos šešis? 
Tad kiek ) e‘kės tokių atskirų laisvinimų ir kiek 
užtruks metų, hisvinant po kelis žmones, iki bus 
išlaisvinta visa pusketvirto milijono lietuvių

ryšininkus, nesirengiančius kovoti prieš Petrą Griške
vičių, bet prieš Dr. Bobelį- Pagal ilgų metų kalbas, nuo
status ir skelbiamus planus ne-tik frontininkai, bet ir 
jų bičiuliai turėjo planuoti smągius prieš okupantą pa
čioje Lietuvoje arba Maskvoje, o jie ryžosi smarkiam 
smūgiui, ėjo ne prieš Maskvai ištikimai tarnaujančius 
Griškevičius, Šepečius, ar Honanus, bet prieš susirūpi
nusį VIKo Pirmininką ir jo bendradarbius.

Spauda yra aštrus ginklas. Ji gali kirsti smarkius 
smūgius. Bet per klaidą ai- kokį nesusipratimą marijo
nų generolas lietuvius katalikų spaudą atidavė fronti
ninkams, kurie smarkiausius smūgius nukreipia prieš 
lietuvius katalikus, bet ne prieš Brežnevą, Kosyginą ar 
parinktus kovotojus prieš Lietuvos laisvę.

Laimė, kad Amerikos lietuviai katalikai, iki šio 
meto vengę tarti savo nuomnę apie nenormalią padėtį 
su lietuviais katalikais atsisakiusiais klausyti fronti

ninkų. Jie žino, kad katalikai kūrė savo spaudą ne kovai 
vesti prieš katalikus, bet prieš Maskvos agentus.

Prelatas J. Balkūnas buvo pirmas Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas. Jis vadovavo komitetui, kuris
paruošė nuostatus VLKo - Bendruomenei nesusiprati
mams vengti, jis tarėsi su Amerikos lietuvių organiza
cijų atstovais, kaip Bendruomenei žengti pirmus 
žingsnius.

Jis pagaliau, susitarė dėl Bendruomenės pirmųjų 
žingsnių — pinigų, aukų rinkimo, bet ir kotokius nuo
status- Jam teko ilgiau tartis ir išsikalbėti su VLIKo 
atstovais, paleidžiusiais Bendruomenę pasaulin.

Prel. Balkūnas ilgus metus tylėjo, sekė Gečų ir 
Nainių veiklą, kol pagaliau ryžosi tarti žodį. Jis uždėjo 
plomba visiems tiems bendruomeninikams, kurie sau- 
valiauja. Jis aiškiai pasakė, kad Bendruomenės dabar
tiniai vadai daro didžiausią klaidą, besikišdami į poli
tiką, kurios jie nesupranta. Jie pasižadėjo dirbti kul
tūrinį darbą, klausyti VLIKo ir nekenkti VLIKui arba 
ALTui dirbti naudingo darbo.

t

Antanas Petrikonis Peizažas

ate (R) LB šalininkas. Aš čia 
negaliu žodis į žodį pakartoti. 
Jis teigė, kad Jūs (R) LB lygi
nate su JAV LB Prašytume ir 
šiuo klausimu pasisakyti.

Dr. Bobelis: — Mieli Margu
čio klausytojai, aš manau, kiek
vienas mes žinome, kad yra fak
tas, yra dvi bendruomenės, ben
druomenė yra suskilusi. Viena 
reorganizuota, kita ne reorga
nizuota ir panašiai, bet faktas 
yra. Aš nesu šalininkas nei vie
nos, nei kitos. Aš esu šalininkas 
kiekvienos lietuviškos instituci
jos ir kuomet yra dvi instituci
jos tais pačiais vardais, aš esti 
šalininkas, kad būt viena insti
tucija, kad jos būtų sujungtas. 
Aš niekad nedariau jokiu žygių, 
vieną ar kitą organizaciją pą- 
nęigti -ar. pasmerkti. Mano , tiks
las, yra sujungti. Bet aš griežtai 
atmetu p. Ka'manto pareiškimą, 
kaip nerealų ir nepraktišką, 
kaip jis gali sakyti, kad VLIKo 
pirmininkui netinka privačiai i? 
viešai kalbėti apie dvi bendruos 
menes. Ponai,’ mes nagblime pa
neigti fakto. Mes lūfiiiie dėti vi
sas'pastangas, kad tas dvi bend
ruomenes sujungtume, o jeigu 
mes nekalbėsime ir ignoruosi
me, tai mes tiktai plyšį didin
sime. Priešinga1, mes žinome, 
kad yra bėda, žinome, kad mū
sų tarpe yra vėžys, ir aš kaip 
hirurgąs, kad vėžį pagydyti, vie
nintelis būdas yra radikalus"’ 
ėjimas. O radikalus ėjimas yra 
sujungti, panaikinti tą.ligą, ku
ri mus graužia. Ir iiąi galima 
panaikinti, jei idsi turėsime ge
ras intencijas.

(Bus daugiau)

kie svarbūs lietuviški reikalai 
turi būti sprendžiami ir kuomet 
p. Gureckas amžinai kokiomis 
nors replikomis trukdė mūsų 
darbą. To aš, kaip VLIKo pir
mininkas niekada netoleruosiu. 
Mes galime turėti kritiką, bet 
kultūringą kritiką, be bereika
lingo laiko gaišinimo, inkrimi
nuojančio mūsų veiklą.

“Margutis”: — Na, kas turė
tų imtis dabar pastangų ry
šiams atnaujinti, gal ko gero rei
kalingi tarpininkai?

Dr. Bobelis: — Aš, kadangi 
atvykau 4 Chicagą, aš. paskam
binsiu šiandien p. Kamantai ir 
pasiūlysiu, kad rytoj VLIKo ta
rybos Sesijoje ?r pd sesijos, aš 
galėčiau su juo susitikti prie kai 
kurių VLIKo tarybos narių ir 
atvirai pasikalbėti. Jis gali pa
sikviesti savo VLIKo valdybos 
narius arba jeigu jis nori pasi
rinkti kokį nors tarpininką, ku
ris tarpininkautų susitikimui. 
Man tas viskas yra priimtina, 
kadangi aš neturiu jokių užku
lisinių minčių. Aš neturiu jokių 
intencijų bendruomenę paže
minti užgauti ar kaip nors pa
neigti. Priešingai, aš matau 
bendruomenės didelę ateitį (Jos 
ateitis tokia pat, kaip ir visų 
drganizacijų JAV. Ne vien lie
tuvių, bet ir kitų taųUnįų-etni- 
nių grupių. Tik reikia-nueiti į 
bet kokięs organizaęijos susi
rinkimą vaizdas tas pats. A. 
PI.). Ąš noriu ją remti, bendra
darbiauti, nes be VLIKo ir bend
ruomenė prapuls, o hę bendruo
menės ir VLIKas susilpnės.

“Margutis”: — Praėjusią sa
vaitę, pasikalbėjime su įFLB 
vald. pirm. Vyt. Kamantų, bu- 

į v© iškilęs ir (R) LB - Reorgani-
pasisakote už VLIKo ir PLB ar- nusibodo. Nusibodo tas nuola- zuotos Lietuviu Bendruomenės. 
Ūmą ryšių palaikymą, bendrą- tinis ginčas- ypatingai kuomet klausimas. Vyt. Kamantus pa- 
vimą. mes suvažiuojame Washington© brėžė, kad Tamsia p. Bobelį, es

Dr. Bobelis: — Aš ne tik kad ir turime 6 vai. posėdį, kur to- 
pasisakau, bet aš trokštu ir no
riu, kad VLIKo ir PLB santy
kiai būtų artimi, nuoširdūs ir 
tikrai mes galėtume bendrai 
dirbti bendram Lietuvos tikslui. 
Ir aš tikrai norėčiau, kad mūsij 
santykiai su JAV LB ir PLB 
tokie pat butų kokius mes turi
me su Kanados LB, kdkius mes 
turime su kitų kraštų bendruo
menėmis, kur santykiai yra la
bai malonūs ir kur, pav., per 
Kanadą mes dirbame per Ka
nados LB ir Kanados LB labai 
artimai bendradarbiauja su 
VLIK u. Visos tos paskalos, kad 
VLIKas steigia atskiras atsto- 

'vybes Kanadoje, yra. neteisybė.
Savo mintis prel. Balkūnas išdėstė Dirvos korės- ^es dirbame per Kanados LB 

pondentui Gąrkai. kuris paruošė įdomu rašinį Dirvai- \ tiesioginiame kontakte su p. 
t-\ i t-x n — xt i • 1 • "L ^įmonavicium ir vi*a visaisPrel. Balkūnas Ugus metus gyveno New Yorke ir airbo reikalais inįormnoia. 
vietos lietuvių parapijai- Naujienos tą prel. Balkūno mas. Aš pats palaikau su juo 
pareiškimą spausdina- Mums atrodo, kad kiekvienas artimą ko'ntakta.
skaitytojas galėtų pamatyti artimą Praeitį- Prel. Bal-' “Margutis”: — Ar Jūs many- 
kūnas primena faktus, kuriuos dabartinės Bendruomę- ^aid.1.Lra-ko^eč-lų_st" 
nės vadai ignoruoja. Visiems būtų lengviau dirbti vi
suomeninį darbą, jei bendruomenininkai rimčiau pasi
ruoštų visuomeniniam darbui.

limybių netolimoje ateityje paš
lijusios padėties pagerėjimui?

Dr. Bobelis: Pons Petruti, 
jeigu man būtų galimybės, aš 
tuoj pat rytoj alsisėsčiau prie 

i vien© stalų su p.^JCamantu, išsi- 
j kalbėčiau, išsiaiškinčiau su ly- 
;giai tokia pačia intencija, kokią 
•ąš turėjau rugpjūčio 28 d- Chį- 
■ cagoje. Buvo mūsų privatus pa- 
‘ sikalbėjimas, atviras - nuoširdus 
pasikalbėjimas, bet p© to ir 
pasikalbėjimas buvtf iškraipyt 

Kas liečia ma-■ padarytas nei vienas priešiškas tas ir perduotas visuomenei kL 
ir VLIKo valdybą, mes nuo- pareiškimas prieš PLB. Prieš- taip. Ir ąš esu pasiruošęs kiek- 

širdžiai jaučiame PLB atžvil- ingai, mes visur bandėme su vienu momentų kalbėtis ir su p. 
giu, mes norime turėti artimus PLB kooperuoti, mes visur juds Kamantų ir su JAV LB pirmi’ 
gražius santykius, mes norime j kvietėme, nors į mūsų laiškus ninku ir su kitomis bendruome- 
bendradarbiauti ir mes esame/beveik niekada negaudavome nės institucijomis, kad tik su- 
padėję daug pastangų, kad tas i atsakymo, 
bendravimas būtų stiprus if 
geras. Nuo pat mano išrinkimo 
pirmininku, ir kuomet nauja 
valdyba perėmė pareigas, nėra

A. Pleškys

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 
pasikalbėjimas “Margutyje” 1979.10.30

Dr. Bobelis
ne

rastume bendrą kelią, bendram
Margutis”: — Jūs, daktare, lietuviškam darbui, nes visiems

tauta?
Leidinio 9 puslapyje ALT’os pirmininkas puo

selėja tą pačią laisvinimo mintį. Paminėjęs S. Ku
dirką, Bražinskus, Giedras, dr. Šidlauskas sako: 
“Bet šie išvaduotieji neturi būti paskutiniai. Su 
dar didesne energija turime kelti balsą, kad būtų 
išleisti Nijolė Sadūnaitė, Balys Gajauskas, Vikto
ras Petkus ir kiti Maskvos tironų kankiniai”. Bet 
tų kitų dr. Šidlauskas dar neįrašė į savo telegra
mą Brzezinskiui, tai turbūt jie bus palikti sekan
čiam laisvinimo terminui... Šiai savo vadavimo 
politikai paremti dr. Šidlauskas pacituoja Mykolo 
Krupavičiaus žodžius: “Lietuva laukia ne palū
žusių baltarankių pesimistų, o pasirengusių di
džiam ir sunkiam darbui statybininkų”. Bet juk 
tai visiškai priešinga mintis dr. Šidlausko laisvi
nimo minčiai, žodžiai “Lietuva laukia...” reiškia, 
kad ji laukia mūsų sugrįžtant, kad mes turime 
siekti išlaisvinti Lietuvą (kraštą) su visa tauta, 
kad galėtume į ją sugrįžti, 04ie lietuvių tautą lais
vinti iš Lietuvos, visus paversti išeiviais, tolygiais 
čigonų tautai be krašto.

Amerikos Lietuvių Tarybos Lietuvos laisvi
nimo veiklos sąvoka yra aukščiausio tikslo, tad 
kam ieškoti naujų būdų jai praskystinti?... Juk 
VLIK’as šalia politinės veiklos yra įkūręs atskirą 
Žmogaus Teisių Komisiją, kurios pirmininku yra 
dr. Krivickas ir kuris, kaip dr. Bobelis savo kal

boje sakė, toje srityje labai stipriai dirba. Aš ne
manau, kad dr. Krivickas būtų pasiūlęs ALT’os 
pirmininkui palikti Lietuvos laisvinimo darbą ir 
ateiti jam į talką...

IŠKILMINGOJI IR LINKSMOJI DALIS ’
Sekmadienį 12 vai. Šv. Jono katedroje įvyko 

Kongreso dalyviams skirtos iškilmingos šv. mišios, 
kurias atnašavo vyskupas V. Brizgys, asistuojant 
prel. J. Balkūnui, kun. A. Goldikovskiui, kun. K. 
žemaičiui ir kun. J. Gasiūnui. Tai dienai pritai
kytą pamokslą-pasakė vysk. A. Deksnys. Mišių 
metu įspūdingai giedojo garsusis Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas kompozitoriaus maestro 
A. Mikulskio. Katedra buvo pilna žmonių.

* * *

Spalio 12 d. vakare, po Amerikos Lietuvių 
Tarybos 39-ojo suvažiavimo, Cleveland’o Lietuvių 
Namuose ALT’os tarybos nariams, skyrių ir or
ganizacijų atstovams bei svečiams buvo suruoš
tas jaukus priėmimas. Vykstantys iš Hollenden 
House viešbučio galėjo nemokamai pasinaudoti 
tam specialiai užsakytu autobuAi. Vaišės taip pat 
buvo nemokamai. Jaukioje šeimyniškoje aplinku
moje dalyviai turėjo • užmegzti pa? 
žintis ir atnaujinti senąsias. ’ ' .vį’-

5$ * *

Spalio 13 d., šeštadienį, Hollenden House vieš
bučio patalpose įvyko iškilminga Kongreso vąka-

Žymus televizijos reporte
ris Fahey Flynn nukrito nuo 
scenos St. Rita salėje ir nusi
laužė šonkaulį.

rienė. Pagal skelbimą 7 vai. vak. turėjo prasidėti 
kokteiliai, o 7:30 vai. vakarienė. Kongreso daly
viai buvo susėdę prie stalų ir laukė tų - 
kokteilių, bet jų vis nebuvo. Po maždaug dešim
ties minučių išėjusi į koridorių sutikau maestro 
A. Mikulskį, iš kųrjo sužinojau, kąd kokteiliai 
yra to koridoriaus kitame gale, priešais buvusią 
mūsų paskaitų salę. Jis jau buvo paėmęs mane 
už rankos vestis, bet A. Mikulskio žodžius išgir
dęs priešais mus ateinantis Vytautas Jokūbaitis 
garsiai įspėjo: “Tenai yra privatus Jono Talan- 
džio pobūvis”. Kadangi Vytautas Jokūbaitis buvo 
to Kongreso rengimo komitete, o jo žmona ba
liaus komisijos ir svečių priėmimo komisijos pir
mininkė, tai jo žodžių tikrumu negalėjau abejoti. 
Sugrįžusi į salę apsidairiau. Garbės svečių stalas 
buvo tuščias, nei ALT’os valdybos žmonių, nei to 
baliaus rengėjų nebuvo. Be abejo, jie visi buvo 
tame privačiame pobūvyje. Nuėjau tenai. Mažas 
kambarėlis buvo prisikimšęs, Jie stovėjo būre
liais ir linksmai klegėdami gurkšnojo alkoholinius ' 
gėrimus, tikriausia visiškai negalvodami apie 
tuos, kurie dar laukia tų pažadėtų kokteilių. Su
grįžusi atgal pranešiau savo aplinkiniams kaimy
nais ir pakursčiau nueiti tenai kokteilių’pasi
imti.

(Bus daugiau)
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KĄ VEIKIA MIRUSIEJI SINTIE JI? I
Mirusieji šventieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie miega 

ir ilsisi kapuose ir laukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir 
negarbina Viešpatį. Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji giria 
tave, Viešpatie, ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir. ; 
Vert-. “į mirusių buveinę”, ebrj “šeolį”). Garsusis Senojo Testa
mento rašytojas, Izraelio karalius, sako: “Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei proto, nei išminties, ’ 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt. 
9:10). Mat, žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl į 
žemę sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį Dievą kol esame gyvi. ; 
Todėl parašyta: “Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10:31). 146-je Psalmėje skai- į 
tomė: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei esu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, 
kurio viltis Viešpatyje, jo Diėvuje”.

_ IV. RASTO TYRINĖTOJAI
j. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mažeika Sr Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

DK. K. G. BALUKAS 
AiCUiERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
So. Pūlaski Rd. (Crowford 

Medical Building) Tel. LU 5-6445 
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8604

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa**ch«*ter Community klinikos 
4 Medicinos direktorius

1938 S. Monheim Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 darbo triięnrunią ir

Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TEI-------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal suštarim*.

DR. FRANK PLECK AS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akining 
“contact lenses”1

VaL asai suaitarimA. Uždaryta treč.

ir

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso tebfa 77* ^U0 
Roddendfos telef.: MS-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, epe*. MOTERŲ Ilges.
Ofisas 202 WEST 5We 5TKJIT 

Tol. PR 4-1223

ORTHOPEDa^PBi 5TAS 
ban*

2340 West 63rd St, Čklcag*. W L M429 
niėf.: PRoapact i-MM

DR. Č. K. BOŠEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
- TeL (813) 321-4200

Atrodė, kad pradžia ir man 
bus nelengva. Bet nuo penkto
sios ‘silebizavimo’ eilutės, mancf 
mokytojai seseriai Antosei nus
tembant, šokau šuoliais ir be- 
matant atsidūriau puslapio ga
le. iš eilės pradėjau skaityti iau 
ištisus žodžius, ir pirmutiniai 
jų buvo: ‘Rano wstawszy mow: 
niech bedzie pochwalony Jesus 
Chrystus’. Nei aš, nei mano mo
kytoja dar nežinojom e,y ką tie 
žodžiai reiškia, bet tai ne tiek 
jau buovo svarbu. Antosės pa
galba išbaigiau elementorių ir 
pradėjau skaityti lietuviškąją 
maldaknygę.

Vėliau savo mokslus gilinau 
slaptoje kaimo mokykloje, kur 
samdomas ‘daraktorius’ ėjo iš 
kiemo į kiemą ir paskui kurį 
sekė visa jo mokykla, kiekvie
name kieme pabūdama po sa
vaitę. Dar vėliau kartų -su broliu 
Jobu dvi žiemas lankiau Kurk
lių valsčiaus mokyklą, jos ne
baigdamas, kur mokytojas Klyš- 
ko, — neblogas žmogus, bet į 
galą visai nusigėręs, — mus 
visko-niokė tik rusiškai: skai
tyti, rašyti, 'skaičiuoti ir dainuo
ti. Tai buvo 1886-87 metais. Vi
sa aplinka, kurioje mudu su 
broliu Jčhu gyVehome mokyk
lą lankydami, o šeštadieniais 
namo parvažiuodami, buvo tiek 
sava, katalikiškai lietuviška, 
kad joje be pėdsakų ištirpdavo 
betkurios pastangos mus rusin
ti. šiek tiek pramokome Tusų 
kaĮbos.

Turbūt, neklvsiu manvda- 
hias, kad tais metais mano tė- 
vėfcų gaivoše srrbrėndo mintis 
lėišti mane irrokj’tis gimnazijon, 
o jei Dievulis duos — tai ir į 
kunigus. Tai būVė 'drąsi tėvų 
svajonė gal net g^^ėninio dali
ais tikslūs, — ktihigė sūnaus su
silaukti. Manė tėvą taip nusi
statyti berods, paskatino ir Skie
monių 'kunigas Ėernotas, 'kurį 
tėvas šn i-bikahi kartais lanky
davo ir kuris jo atmintyje pa
siliko kunigas be šešėlio.

* ■ -..............................

Kas anais laikais buvo kuni
gas mūsų kaimo žmogui? Ne
pakeičiamas ir nepaliečiamas 
autoritetas ne tik sielos, bet ir 
gyvenimo reikaluose. Tai švie
sa, kuri, kaip žiburys prieš di
dįjį bažnyčios altorių, švietė 
parapijai dieną ir naktį. Teisė
jas, kuris galėjo žmogų pas
merkti per išpažintį, išbarti vie
šai bažnyčioje per pamokslą, 
kalėdodamas jo paties pirkioje, 
nors ir ką tik iš tavęs gavęs ru
blį bažnyčios reikalams. Paga
liau kunigas buvo Dievulio ne
atšaukiamas įgaliotinis. Kunigą 
supusi aureolė ėjo nuo altoriaus 
į kleboniją, iš klebonijos po visą- 
parapiją. Tos aureolės dalelė: 
tekdavo ir kunigo' tėvams bei. 
giminėms; tekdavo net tam kie- 
iriui, iš kurio kunigas bus išė
jęs. Kunigui bekunigaujant ir 
jam mirus, be tos nemateriali
nės aureolės, giminėms kaikas 
ir žemiško nubvrėdavo. Ka tuo- ** *■ 
met prieš kunigą reiškė gydy
tojas. inžinierius, advokatas, 
kad ir baigės aukštuosius moks
lus? Mano'Tėvas, nors' ir klebo
nijai tinkamos pagarbos skirda
mas, mokėjo, kaip vėliau supra
tau, duoti kunigui savų reikala
vimų ir turėjo savą kunigo idea
lą. Bet apie tai noriu vėliau kal
bėti.

mynu Steponu Žvirbliu iš Jąc- estogų mėnesius. Pasibaigus 
konių vienkiemio ir trys iš Vas- atostogoms, kartu su juo turė- 
tapų kaimo, Alantos valsčiaus, jau važiuoti Paiangon. Aš tuo- 
— Fabijonas ir Antana's Kemė- met ėjau dešimtus metus.
šiai ir Jonas Kavaliauskas. Per Kol ruošiaus egzaminams, 
minėtuosius metus ir iš eilės bū- kasdien iš namų nueidamas po- 
riu apvažiuodami kiekvieno da- rą kilc’metrų pas Jankauskus, 
lyvio tėviškę, buvome augštes- 
nių kvalifikacijų ‘darektoriaus’ 
ruošiami gimnazijon stoti. Iš tų 
penkių vėliau nenubyrėjo’ nė 
vienas: du išėjo į kunigus, vie
nas baigė inžinieriumi, vienas 
vaistininku ir vienas, baigęs ke
turias gimnazijo's klases, pasili
ko ūkininku.

Mano tikruoju menadžeriu 
gimnazijon paruoš Ii ir pasaulin 
išvesti buvo ketvii ton klasėn 
perėjęs Martynas Jankauskas, 
vėliau baigęs kYmigų seminariją 
Kaune ir daug hutų klebonavęs 
Rokiškyje. Į 'dekanus pakeltas, 
kun. M. Jankauskas Rokiškyje ir mokėdamas gražiau ir stipriau. < 
pasimirė. Reto švelnumo žino-. Ir kai pasiuvo, buvo miela pa- 
gus, giliai religingas, skrupulin-1 žiūrėti. Per vienerius melus, kol 
gas kunigo pareigoms, nelinkęs juos sunešiojau, tie mano pus- 
lengvai dovanoti tikinčiam jo bačiai visko matė ir viską pa- 
prašilenkimus su krikšeidnro pa- kėlė, tik retkart-iais lašiniais pa- 
i’eigoms ir kartu retai geros šir- tepami. Teturėjo vieną ydą, — 
dies, kun. Jankauskas paliko buvo kiek permaži ir, kojai au- 
ž'monių atminime apie save lė-: gant, darėsi vis mažesni. Dėl to 
gendų. Mane ginųuazijon jis ruo- abiejų matid kojų pirštai šusi- 
šė 1889 metų vra&rą, per du at-, kūprino, susikrei v Ino ir tokie pa- 

 Jsiliko visam mano amžiui kaip 
1 pnitias įspėjimas kad civiliža- 
! cija deda žmogų; varžtus ir sa- 
; vaip formuoja ne tik jo kojų 
I pirštus.

(Bus ’daugiau)

motina taisė nian kraitį: siuvo 
iš savos drobės skalbinius; da
vė pasiūdinti iš namų austo 
linksmai spalvoto audeklo ap
klotą; sutaisė grynų žąsų plunk
snų pagalvį; pi>džiovino sūrių; 
sumušė šviežio sviesto ir pridė- 

: jo puodynę; jau kur iš šalies 
gavusi, turėjo paruošusi medaus 
ąsotėlį. Ir tai vis paviįgydama 
slapčio'mis ašaromis, — nesima
tysim ištisus metus. Anykščiuo
se mama nupirko blizgančią gu- 
taperčos apykaklę. Senukas Bei- 
naravičius siuvo man pirmuo
sius pusbačius. .Siuvo kaip tik

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

j .

PERKRAUSTYTAI

MOVING 
Leidfihai — PHhe špdrtuda 

TEMA KAtNA •° ♦ •* x X

i Tol. WA 5-toO
... x4.-£-

MOVING
Apdrawta* p*rkrtv«tyma* 

ft jvhiriv atttvmv. 
Antanas Vilimas 

Tai. 3^4-1142 aria 374-5994 
t

Anais laikais mano artimes
nėje apylinkėje gimnazistas bu-- 
vo retenybė. Vilniaus gimnazi
joje vyresnes klases ėjo Aleknų 
iš Žaltiškių dvaro sūnus Jurgis, 
vėliau daktaro mokslus baigęs 
Slaskvos niriversitete, ir Pateih- 
gos progi'nihaž'ijoje ‘tuokėsi Jan
kauskų iš I.Čepienės sūnus Mar
tynas, jau kiek, iš Ynėtų išėjęs’ 
jaunikaitis. Buvo girdėti, kad 
studentų’ esama ir anykštėnuo
se. Bet pretendentų į kunigus 
‘(bent tėvų skiriamų) pradėjo 
atsirasti kaskart vis daūgiau. 
Daugiausia tai buvo vis pasitu
rinčių ar vtdutfnių ūkininkų 
vaikai.

1888 melų vasarą tokių susi
rinko' net penki: aš su savo kai-

Kuratoriui, Medicinos Daktarui

POVILUI ŠEPEČIUI
mirus, giliausią užuojautą rėikkiinm šėimkl. jmnhėms. 

artimiesiems ir kartu liūdime.

LIETUVIV evangelikų reformatų

BAŽNYČIOS KOtEGUA

ENERGY
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loseri

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of
Anacin."

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Nat. bdmokratic klubo ' 
priešmetinis susirinkimas įvyks tre-į 

čiadėnj, lapkričio 14 d. 7 vai. vak.1 
Joanos svetainėje, 4258 So. Maple
wcod Ave. Bus valdybos rinkimai- 
Po susirinkimo vaišės. j

Bernice Žemgulis, rast.

I Gyveno Omaha, Nebraska
Mfrė 1979 m. lapkričio 7 d., 9:00 vai. ryto sulaukės 66 metų am

žiaus. Gimęs Seatonville, Illinois.
| Paliko nubudę: motina Marcella Wasso (Vasiliauskienė), sesuo 
Frances Jorden, jos vyras Edward, pusbroliai ir pusseseres bei kiti] 
giminės, draugai ir pažįstami. I

j PriklaOsė Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 53 kuopai ir Eks- 
mainieriu klubui*

i Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 2354 South Halsted 
Street, ChieagojCv i

I Antradienį, lapkričio 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply-| 
čios į Lietuvių Tautines kapines. |

* Visi a. a. VVHftam Yurgil giminės, draugai ir pažįstami nuošir-j 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir ^atsisveikinimą. |

Motina, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas - Tel. Y A 71911.

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. TeL: OLytnpic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO iGIMOS VALANDOJ

Vl«*« Il WOPA.

»4*4 W|. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 

[ sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30
Z*1 ryto.

Vedėja Aldona Dauku*

Telafj HBmlaet 4-2412
71S9 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629
i

-KAZĖ BRAZMIONYTE

Program** v»d6|a

Kasdien nuo pirmadieni© tb 
penktadienio 9 vaL rak.

Visos laidos « W0PA rtoti«» 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p 
U WTIS stoties 1110—AM bang*

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

NAUJIĖNOĖ, CHICAGO 4. ILL.
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MARQUETTE PARAPIJOS FESTIVALIS -
puikiai kalbat lenkiškai? Ji at
sako: Mes laikomės prie savo 
parapijos ir klebono. Sužavėtas 
to’uu atsakymu, papasakojau 
prie progos prel. M. Krupavi
čiui. Jis užgyrė tą idėją.

Dviem atvejais išbuvau para
pijos salėse ir prisižiūrėjau. 
Skersai gatvę iškabinta deko-, 
ruoti šniūrai, dvi didžiulės iš
kabos “Festival”. Dekoruota sa-

jos. lankėsi ' NatriieDOsė. • D<kui 
už vizitą ir už 81U auką Naujie
noms. '

— Dėkui Augustinui Prancke- 
vičiui iš Marciuet te Parko už 
anksiybą prenumeratos pratę
simą ir už ta proga Įteiktą.$7 
auką. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautietei, atsiliepusiai į pla-
tinimo vajų ir ‘užsisakiusiai 
Naujienas 1 mėnesiams.

Namai, Žemė — Perdevlmut 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai. Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Smark ai išreklamuotas para
pijos Rudens festivalis įvyko 
š.m. lapkričio 10 d. vakare nuo 
6 vai. ir lapk. 11 d. nuo 12 vai. 
popiet. Biuletenis skelbia, kad 
visas pelnas skiriamas parapi
jos mokyklos išlaikymui. Girti
na intencija.

1979 m. birželio 30 d. metinis 
f'nans'nis raportas: a) mokyk
los pajamos S86,016.05. b) mo
kyklos" išlaidos $168,531.55. De-;lė. scena, sporto salėje būdelės, 

. ficitas $82.515.50.
Mokinių mokesčiai: $47.753.25, 

seselių mokytojų algos: $38,800, 
pasauliečių: $35,418, darbininkų 
algos: $33,866.70 ir t.t.

Suprantama, parapijai suda
ro rūpesčių, kaip /-padengti 
nuostolius. Organizuoja festiva
lius. Berods, praeitasis davė 
apie $4.000. Tai jau šis tas.

kuriose skirtingos loterijos ir j 
t.t. Vaikai laksto su balionais.!
Kiek žmonių dirbo ir ilgai ruo-! 
sėsi? Ir tai visa padarė tik seni1 
ateiviai, nes jie priklauso broli- * 
joms, vyčiams, organizacijoms 
ir artimai kooperuoja su klebo-j 
nu, išskyrus muziką A. Liną ir, 
grupę choristų, kurie turėjo 
stalą su tortais ir kepsniais. Vi
sas personalas prie bufeto, vir
tuvės gaminių stalo — seni atei
viai. Neperdaug ir lankytojų 
buvo iš naujų ateivių.

Protarpiais salės buvo perpil
dytos: valgė, gėrė, svečiavosi.} 
Klebonas išvien lankė svečius, 
pareigūnus. Pasirodė ir keletas 
seselių.

Prieš 6 vai. vakaro vienos šei- 
1 

mos, trijų generacijų asmenys] 
grojo, dainavo. Puikus, ori gina-į 
lūs koncertas. Visi jiems plojo-} 
me, nes Įdomus ir negirdėtas, j

Nešiojo loterijos bilietus. Pro-Į 
tarpiais pašaukė. Lošė $26. Bu
vo keletas lošimų. Didžioji 
$2,200 loterija, berods, buvo 
apie 9 vai. vakaro. Jau nelau-i 
kiau, nors turėjau du bilietus 
nusipirkęs. Praneš, kai laimė, 
lydės?...

Aprašydamas savo Įspūdžius, 
norėjau pažymėti, kad senosios i 
kartos trečiojoje generacijoje] 
dar gali rasti lietuviškai kalban
čių. Pas mus daug pasimetimo vergijos jungą. Reikia remti 
žymių: sukūrė šeimas ir išvyko Altą, mus išgelbėjusį Tautos 
už parapijos ribų. To koopera-i atstovybę — Vliką ir kitas ins- 
vimo nėra, koks buvo klubuose, Į tįtucijas. Ten jie kovojo žūtbū-

Išgyvenę tremty, vilimės pa
siekti pažadėtą žemę — Ameri
ką. Prašiau konsulą dr. Dauž- 
vardį surasti tėčio du brolius ir 
dvi seseris, prieš Pirmą pasauli
ni karą atvykusius. Surado, de
ja, prašomi nesudarė affidavito. 
Vėliau mane atvykusį dažnokai 
lankė.

Affidavitą sudarė anksčiau 
atvykęs stovyklos bendradarbis 
P.P., sėdėjęs prie bolševikų 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
me. Karas išlaisvino. Jam am
žinai dėkingas už netikėtą pa
slaugą. t

Jau a.a. agr. J. Grinkevičius 
po savaitės atodūsio Northside 
radijo ir televizijos dalių fabri
ke surado darbą. Valandai 
$0.95. Vakarinė pamaina. Deja, 
Korėjos karas: trūksta spalvoto 
metalo ir... atleidžia iš darbo. 
Dirbo 800 moterų — lenkės ir 
18 vyrų. (Po dviejų savaičių 
ieškojimo, gavau darbą geležin
kelio stoty — Wabash Co. Išdir
bau bemaž 18 metų.)

Vakare, pas mano bendradar
bę atvyksta vyras ir du mokyk- brolijose ir kada parapija visus Į tiną 0 m“es pernelyg'pasi-

Pavergtų tautų savaitę: ten lie-1 biautojus ir pasimetėlius, kurie 
tuvių jaunimo nėra, išskyrus matomai neatlaidžiai ir planin- 

‘ p-lę Tričytę ir gal dar% kelias, gai pradėjo griauti mūsų aukš- 
‘ kurių nepažįstu. Kitų tautybių čiausias institucijas.
— daugybė! Tas pats su patrio-, K. Baukus
tinėmis iškilmėmis prie bažny- i ------------------
čios ir vėl avų kėlimo. Bolševi- j  
kų įtaigoti, jau nenori Vasa
rio 16-osios minėjimą rengti, o 
tik Mindaugą mini. (Jau ir Mar
quette Parko parapijos salėje 
p-lė R. kalbėjo ne apie Vasa
rio 16 šventę, jos istorinę reikš
mę.)

Daug darbo įdėta pasiren
giant festivaliui, bet kiek darbo 
dar reikės viską atstatyti į pir- 
mykščią padėtį. Čia klebonui 
talkins tie patys parapijiečiai, 
seni ateiviai. Garbė jiems.

Prisimenu, kur tai skaičiau 
prof. K.Pakšto žodžius: Lietuvis 
praturtėjo — lietuvio nėra! Iš
lindo iš beismontų, įsigijo vie
nas už kitą mandrenes reziden
cijas, privengia lankymosi susi
rinkimuose, nepasiūlyk pareigos 
ir lyg abejingas visam veiki
mui, kuris mums būtinas, nes 
tautiečiai okup. Lietuvoje neša

— B. Germantienė iš St. Pe
tersburg, Fla., atsiliepė Į Nau
jienų kreipimąsi specialiu laiš
ku atsiųsdama $10 auką. Dėkui.

— Belgijos lietuvių vargus, 
kurie baigę dviejų metų pasira
šytą sutartį anglių kasyklose, 

p'norėjo iš jos išvykti, sužinosite 
i paskaitę Stepo Paulausko išlei
stoje knygutėje — Gyvenimo 
Kelias. Kdina 2 do'L Guanama 
Naujienose.

— Lietuvi-ų Prekybos Rūmu. 
narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, lapkričio 14 d., 7:30 
vai. vak. Dariaus-Girėno salėje. 
Pradžioje Charles Austin rodys 
aktualų filmą, William J. Auks- 
tik, Cook County šerifo Richard 
J. Elrod administracinis asisten
tas, kalbės apie butų bei namų 
apsaugą nuo Įsilaužimų ir va
gysčių. Atsilankę turės progos 
susipažinti su nauju nariu Vy
tautu Markevičiumi, Čikagos 
Parkų distrikto architektūros 
planuotoju.

— Čikagos Lietusių Styginis 
Ansamblis ruošia koncertą, va- 
dovaus Faustas Strolia, dai
nuos Roma Mastienė. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas \

2212 W. Cermak Road Chicago, Rl. TeL Virginia 7-7747

8 KAMBARlV mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šy 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠIMAITIS REALTY

mus išgelbėjusį Tautos
• Vliką ir kitas ins-

linio amžiaus vaikai atveža .va
karienę. Puikiai kalba lenkiškai
Nustebęs klausiu: Kaip taip Tik prisiminkit per metų metus

jungė. Jaunimas pagal vyres-s metę. Junkimės į kovotojų eiles 
Dries Altos ir Vliko griovėjus, 
kurie šiomis dienomis pradėjo 
siaubti... Vienuolių spauda tal
kininkauja. ..

Suprantu, nemalonus primi
nimas naujiems ateiviams, bet 
turim parodyti aktyvumo ir su- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas §riežtinti kov^ Prieš bendradar-

niųjų potvarkius išjungiamas.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

— Kazimieras ir Vladas 
Skripkus, Lockport, Ill., praeitą; 
savaitę lankėsi Naujienose pasi- 
•matyti su savo ilgamečiais 
draugais ir su gerai pažįstamais 
redaktoriais. Jie atvežė iš savo 
sodo du kupinu? bušelius obuo
lių. Ta proga parėmė Naujienų 
leidimą, įteikdami $20 auką 
specialiam vajui. Dėkui už vi-1 
zita, dovanas ir už auka.

— (R) LB Cicero Apylinkė 
organizuotai parėmė Naujienų Į 
leidimu suruošdama vakara ir 
visą jo pelną $201 per skyriaus Tarot. Card Readings. Saturday 
pirmininką S. Pi-anskevičių įtei-. 11 to 5 no appointment neces. 
kė administracijai. Dėkui val
dybai ir visiems to skyriaus na
riams bei vakaro dalyviams.

— Aug. Ašoklis iš Cicero, vei
klus visuomenėje ir aplinkoje, 
kiekviena proga paremia Nau
jienų leidimą. Dėkui už įteiktą 
$10 auką. J

— Steve Rudokas iš Marquet
te Parko, veiklus patriotinėse 
organizacijose, parėmė Naujie
nų leidimą bei specialų vajų — 
likviduoti susidarusias skolas 
— Įteikdamas 816 auką. Dėkui 
už nuolatinę paramą.

— Albertas Heleris, žino'mas 
bitininkas iš Wisconsin valsti-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.
i

M. L. S. , Į
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose
8UDRAITIS REALT5
[vairi apdrauda —INS FRANCI 
BUTŲ NUOMAVIMAS—pareo- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WAMTED — MALI 
Darbininkų Reikia

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
e. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- į 
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. ? 
Kviečiame pasinaudoti proga. J
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS I 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, ’ 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 1 
nimo vajaus talką! T

MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 « TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIU

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, III. 60629. — TeL WA b-2737

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _________________ . _
Adresas -------------------------------------------------------------------------

4 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
€ yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternąlinė ar- J J ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. /

ST A —— Iniltun n i ne cLrhnc cta! Fio-fn

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede ____ ^dol
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas _________________________J____

kuris

Sponsoriaus. pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa' 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas--------------------------- ,------ «________________
Adresas-------------------------------------------------------------------------

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidime. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*' 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

sary. ELINOR JAKŠTO. 17 N 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

PRAILGINTO GYVENIMO 
STEBUKLAS

Jėzus tarė: “Aš esu prisikė
limas ir gyvybė. Kas tiki mane, 
nors ir numiršta, bus gyvas, ir 
kiekvienas, Jcuris yra gyvas ir 
tiki mane, jokiu būdu nemirsi 
per amžius!” Jono 11:25, 26.

Kviečiame pasiklausyti šios 
ypatingos radijo programos 
šiandien, 9:15 vai. vakare, radi
jo banga 1490 AM per “Lietu
vos Aidus.”

TOOL & DIE MAKERS

» . "

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598C

Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600
JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809 S. Oakley 
Chicago, IL. 60636

: TORTŲ DEKORATORIUS
< Tik patyrę, dirbti savo gaminius 
pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu.

652-7100
FINGERHUT BAKERY

_ 5536 W. Cermak Rd., Cicero

Penktadienį 5:53 vai. vakare 
ta pačia radijo banga per Sophe( 
Baicūs pasiklausykite: “Išgel-l 
betas Pakaitalu.”

Parašykite pareikalaudamas 
knygalės “Kaip atgimti iš nau- ■ 
• - 99 TY„.* _ r__  J____ * ijo.” Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries^
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

WAREHOUSE MAN
Shipping, 

Receiving & Packing. 
Top pay - Full benefits

English speaking
• INTERNATIONAL

BOTIQUE
231 S. Qreen Street

- 4th Floor
Interviews 

from 9 to 11:30 A.M. 
836-4496

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

FYATt FUJI

JMMMCį

State Farm Fite and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — DuryS — Pore ta i — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa S 
darbus diroa. a

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tel. (212) 563 2210

Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo minėjimas

LKVS “Ramovė” Chicagos 
skyriaus ramovėnai rengia Ne- ! 
priklausomos Lietuvos Kariuo- j 
rrienės atkūrimo 61-erių metų ■ 
sukakties minėjimą 1979 m. lap-,f 
kričio mėn. 25 d., sekmadienį,. | 
Jaunimo Centre, 5620 So. Clare- i 
mont Avenue.

SEWING MACHINE
OPERATORS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: nuo 9. vai. ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
lx/i Blocks from the Merchandise 
Mart.

Apply 7 a.m. to 3 p.m.

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblnlnkv Reikia

GAL FRIDAY
Typing, receptionist all around. 
Salary negotiable.

782-3512

5 Iškilmingas pamaldas atna- 
šaus kun. J. Borevičius S.J.

M 11 Vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
8 Tuojau po pamaldų, organizaci- 

jų vėliavos, šventės dalyviai 
J vyks prie Laisvės Kovų pa- 
J minklo pagerbti visus kovoto- 

jus, žuvusius už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.U i

Chicagoje ir jos apylinkėje 
5 lietuvių organizacijos su vėlia- 

vomis, nariais ir visa lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
mūsų kariuomenės atkūrimo 

Ą šventės minėjime.

d- Organizacijų vėliavas su asis- 
4 ta prašome atvykti į Jaunimo 
p Centrą 10.45 vai. ryto.

Skyriaus Valdyba

RENTING IN GENERAL 
- Nuomos

BRIDGc^OilTE išnuomojamas suau- 
;usiems 5 kambariu naujai dekoruo- 
as. butas, apšildomas radijatoriais.

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
šnuomojamas 4 kamb. gražus butas, 
ipšildomas radijatoriais, suaugu- 
;iems. Yra garažas.

Tel. 778-4690.

Patikslinimas
Praeito penktadienio Naujie

nose (Meno žinių skyriuje), 
straipsnelyje apie rengiamą a.a. 
dail. Povilo Kaupo pomirtinę 
parodą, per apsirikimą buvo 
įdėta kun. J. Kaupo rtuotrauka. 
Atsiprašome. , Red.

FASHION JEWELRY 
MODEL TYPE LADIES 

OVER 18 
NATIONAL CORPORATION 

NEW IN CHICAGO HAS 
JOBS JOBS JOBS 

Starting $725-$950 per Month 
MANY POSITIONS AVAILABLE 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

WE TRAIN YOU WITH PAY 
IMMEDIATE EMPLOYMENT 

CAR REQUIRED
PHONE MR. DARRELS

543-1021
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